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PRAEFATIO CRITICA. 

In recognoscendis verbis Xenophontis, qualia a Lu- 
dovico Dindorf in quarta Anabaseos editione Teubneriana 
edita erant, longius mihi progrediendum fuit quam initio, 
cum munus hoe mihi ab honestissimo bibliopola manda- 
tum esset, ipse putaveram.  Paullatim enim eo perveni, 
ut nova fieret recensio quae quingentis fere locis disce- 
deret a Dindorfiü eontextu. Quarum mutationum aliae a 

critico illo ipso de Xenophonte optime merito vel pro- 
batae vel excogitatae erant in praefationibus vel huius vel 
aliorum Xenophontis scriptorum!) (saepe enim quae ipse 
necessario mutanda esse dixerat, imn editione intacta reli- 
quit), aliae ab aliis viris doctis, qui recentiori aetate 
Xenophonti operam dederunt, prolatae et a Dindorfio aut 
non probatae aut ei nondum cognitae, aliae meae sunt 
sive coniectura erutae ex lectionibus librorum iamdudum 
publici iuris factis sive nisae nova quam ipse post Dueb- 
nerum primus institui praestantissimi omnium codicum con- 
latione Parisini (C) n. 1640 insigniti. In quo cum sat 
multa nova invenissem, egi de eo peculiari libello acade- 
mico Turicensis universitatis, cui inscriptum est: ,Arnoldi 
Hug commentatio de Xenophontis Anabaseos codice C i. e. 
Parisino 1640 cui additae sunt duae tabulae lithographae 
1878;^ (prostat hie libellus apud B. G. Teubnerum cf. 

1) quamquam in haud paucis eorum, quae in quartae edi- 
tionis Anabaseos praefatione proposuit id agens ut verba Xeno- 
phontis additamentis alienis purgaret, iusto longius progressus 
est; quae mihi audaciora videbantur quam quae probari pos- 
sent, hic silentio praeterii. 

a * 



IV PRAEFATIO CRITICA, 

Mittheilungen der Verlagsbuchhandlung B. C. Teubner in 
Leipzig n. 4. 1878 p. 63). Ibi tractavi de ratione quae 
intercederet inter C et reliquos meliores libros (B. h. e. 
Par. 1642 et A. h. e. Vatic. 987), inter meliores et qui 
dieuntur deteriores novisque exemplis demonstrare studui, 
eam normam, quam olim Dindorfius ipse in crisin huius 
scripti introduxerat, quamquam haud raro ab eo postea 
neglectam, ut ubi sana ratione fieri posset cum meliorum 
consensui tum ubi hi inter se dissentirent primae 
manui C codicis obtemperaretur, unice esse veram: 
exposui deinde quid de correctorum, qui huie codici operam 
dederunt, diversis manibus contra Duebnerum mihi statu- 
endum videretur; in eltera parte commentationis exempla 
quaedam potiora correctionum inprimis rasurarum pro- 
posui, quae ἃ C, in libris I—IV adhibitae sunt: in qui- 
bus optico instrumento adiutus primam manum aut legere 
potui aut ex reliquis litterarum divinare conatus sum; 
tabulas autem lithographas ideo addendas esse duxi, quod 
non nisi ex accurate delineatis litteris intellegitur quo- 
modo ex tenuissimis ductibus vestigiisque litterarum verba 
quaedam componi eognoscique possint. 

In hae autem praefatione critica cum de illis quae 
significavi exemplis breviter tantum monuerim singulis 
locis ad commentationem meam numero quo quodque 
tractatum sit addito provocans, de alis locis quos in com- 
mentatione non attigi fusius aliquanto tum egi, ubi mihi 
videretur a Dindorfiana lectione discedendum esse, cor- 
rigens passim errores a Duebnero in conferendo codice 
commissos. Quamquam ne sic quidem, si omnia, quae et 
in commentatione et in praefatione de codice dixi, com- 
prehenderis, omnium locorum, in quibus meum de codice 
C testimonium a Duebneri differat, quod in editione Din- 
dorfiaana Oxoniensi andi MDCCCLV publici iuris factum 
est, plenam habebis notitiam: ea enim commode non pot- 
erat cum lectoribus communicari nisi apparatu critico 
verbis scriptoris subiecto, quem respuebat Teubnerianarum 



PRAEFATIO CRITICA. V 

editionum ratio. Substiti igitur fere in eis locis indi- 
eandis, in quibus a Dindorfii mea editio discrepat: priore 
loco ubique posui lectionem a me receptam significans ex quo 
fonte hauserim vel quo auctore sic scripserim, deinde se- 
quuntur testimonia librorum, si a recepta lectione discedant, 
saepius etiam adiectae sunt editorum aliorum opiniones 
suspieionesve. Omisi monere quibus locis aut elisionem 
aut hiatum contra Dindorfium admiserim: ubicunque ab 
eo discessi, secutus sum C codicem. Ultra hos quos sigmni- 
ficavi fines ita aliquoties evagatus sum, ut argumentis ad- 
ditis aliorum opiniones refutarem meamque defenderem: 
quodsi de compluribus locis, de quibus aliter sentio ac 
plerique, solito longius exposui, num sine fructu id fecerim, 
ali aestiment: hoc spero fore ut ei ignoscatur qui in uni- 
versum brevitati consuluerit. 

Siglis autem usus sum his: 
C —: cod. Par. 1640 
C pr. — prima manus huius libri 
C, | — manus eius correctoris (vel eorum correcto- 

rum) qui lib. I—IV ad normam exemplaris 
alterius familiae constanti consilio correxit (cor- 
rexerunt). 

C corr. — alii correctores inprimis librorum V—VII. Cf. 
Comm. m. p. 9 seqq. 

mé.  — meliores libri (C B A) 
del. τις deteriores libri, de quibus adeas Dindorfii edi- 
5 tionem Oxoniensem, Gustavi Sauppii editio- 

nem Tauchnitzianam (Xen. Op. vol. II Lips. 
MDCCCLXV), Breitenbachii editionem Halen- 
sem anni MDCCCLXVII, Rehdantzii appendicem 
eritie. (Krit. Anhang zu Xenoph. Anabasis, 
Berlin 1865), Schenklii Studia Xenophontea I. 
(Beitráge zur Kritik der Anabasis in Sitzungs- 
ber. der kaiserhchen Akademie der Wissen. 
phil hist. Classe LX. Band, Heft 3. Jahrg. 
1868. Wien). 



VI PRAEFATIO CRITICA. 

Comm. m. — Commentatio mea de codice C quam supra laudavi 
( » inclusi ea quae inserenda putarem 
[ ] quae pro interpolatis haberem. 

De his superest ut moneam. Maiorem quam ad- 
hibuit Dindorfius constantiam mihi adhibendam esse cen- 
sui in eis indicandis quae aut cum alis aut solus inter- 
polata putarem. In Dindorfiüi enim editione eorum, quae 
editor ipse, quamvis in omnibus libris extarent, damna- 
verat, alia in contextu intacta relicta sunt nulla suspicionis 
significatione addita e. gr. exordia librorum II III IV V 
VII deinde I 10, 1 καὶ of σὺν αὐτῷ etc., alia uncis in- 
clusa ut I 8, 18 λέγουσι — ἵπποις, Π 2, 6 ἀριϑμὸς — 
τριακόσιοι, V D, 4, alia ad infimam paginam relegata I 
7, 15: ἔνϑα — - ἔπεισεν, 1 8, 6 λέγεται — διακινδυνεύειν, 
VII 8, 24— 26, alia inprimis breviora prorsus omissa I 
7, 18: πρότερον, 1 8, 28 ϑεράπων, II 4, 4 τὸν ante 
βασιλέα. ltem variabat ille in eis interpolationibus indi- 
candis, quae in uno libro vel parte librorum deessent: 
intacta reliquit quamvis in praefatione ab ipso damnata 
I 9, 17: ἀλλ᾽ ἐπεὶ, III 4, 14 εἶχεν ante ὄπισϑεν, uncis 
inclusit II 2, 9 καὶ λύκον, III 4, 10 πρὸς τῇ πόλει, V 
7, 19: καὶ καταφρονηϑῶμεν, prorsus omisit I 2, 1 στρά- 
τευμα post τὸ Ἑλληνικὸν ἐνταῦϑα, 1 9, 6 φανεράς post 
τὰς ὠτειλάς. Quodsi credideris haec diversa significationis 
genera Dindorfium ita adhibuisse, prout quodque exem- 
plum magis vel minus certum videretur, hoc in plerisque 
non ita se habere videbis, si accurate praefationem quartae 
editionis perlegeris. Ego vero hane rem ita institui, ut 
eorum, quae eicienda ducerem, ea prorsus omitterem quae 
etiam in codicum parte vel in uno codice (inprimis C. pr.) 
essent omissa (exceptis duobus longioribus additamentis, 
quae sunt IV 1, 2—4, VIS, 1: haec sub margine adieci ne 
lectores talia grammaticorum commenta prorsus laterent), 
quaecunque autem huius generis extarent in ommibus co- 
dicibus, ea in contextu servarem uncis quadratis inclusa. 

Iam agendum est de singulis. 



Lib. 1. 

1, 2 καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων C. pr. | καὶ τῶν Ἑλλήνων 
δὲ ἔχων C, cum reliquis. 3. πείϑεται καὶ C. pr. | πείϑεταί τε 
καὶ C. corr. cum rel. 5. ἀφικνοῖτο det. ἀφικνεῖτο mel. 7. αὐτῶν 
post τοὺς μὲν omittit pars det. | addunt rel. 8. ὧν Τισσα- 
φέρνους ἐτύγχανεν. ἔχων Krueger | àv Τισσαφέρνης &, £. libri. 
10. οὕτως περιγενόμενος CO cum aliis | οὕτω τ. vulgata cf. 
Schanz nov. comm. Plat. p. 8. 11. ξένον ὄντα ἐκέλευσε 
C. pr. D. | & ὄντα αὐτῷ ἐκέλευσε C, et rel. — τοῖς Mi- 
λησίων legi in C. pr. (de. quo tacet Duebnerus) | vv "Μιλησίων 
C, et rel cf. 8 9 τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ “Ἑλλησπόντου. 

2.1 ἐδόκει αὐτῷ. ἤδη πορεύεσϑαι ἄνω det. | ἐδόκει ἤδη 
BE satur αὐτῷ ἄνω C, ἐδόκει πορεύεσϑαι αὐτῷ ἄνω ἤδη 
D; adparet ordinem eo "iuxbadan esse, quod in archetypo 
pars horum verborum omissa ac deinde incerto loco in 
margine vel supra versum addita erant. Recte deteriorum 
librorum ordinem restituit Cobet. — λαβόντας τοὺς ἄλλους 
C. pr. D. | 4. τοὺς ἄνδρας C, et rel. 5. γέφυρα δὲ ἐπῆν ἑπτὰ 
ἐξευγμένη πλοίοις scripsi | y. δ. ἐπῆν ἐπεζευγμένη πλοίοις C. 
pr., y. ὃ. ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις ἕπτά O, et rel., omittit ἕπτά 
etiam D, si recte ex eo notatur. Mihi non videtur cum 
Sehenklio ἕπτὰ expungendum esse, cum in similibus locis 
item navigiorum numerum addat Xenophon cf. II 4, 13. 
24: 1mo numeri eius reliquiae superesse esse mihi viden- 
tur in prima syllaba ἐπεζευγμένη lectionis C. pr. 9. [ὁ Ζα- 
κεδαιμόνιος φυγάς] Dindorf praef. Lips. p. XV. — ante 
“Σοφαίνετος signum corruptelae posu?.cf. Ruestow et Koechly 
Gesch. d. gr. Kriegsw. p. 102. 12. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα [xoi] 
φυλακὴν Schenkl | à. 0. ἡ K. φυλακὴν καὶ φύλακας mel; 



VIII 

καὶ φύλακας plerique editores Dind., καὶ φυλακὴν Breiten- 
bach. φυλακὴν .. Κίλικας καὶ ᾿“σπενδίους adparet diffici- 
liorem lectionem esse, cui φύλακας interpretamentum ad- 
ditum est. 13. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει det. | ἐντ. δὲ ἐλαύνει C. 
pr. D., ἐντ. δὲ ἐξελαύνειν C, ΑΒ (Dind); δὲ ἐλαύνει ex 
falsa lectione ἐξελαύνει verae et fere semper (οἵ, 8. 10, 
11, 14) a Xenophonte adhibitae locutionis ortum videtur; 
se enim cum sequenti conson. vel é vel z coniunctum ὃ 
litterae similimum est. 17. προβαλόμενοι Cobet | προβαλ- 
λόμενοι libri. 20. {τοὺς στρατιώτας Cobel. — εἰς Θόανα 
Rehdantz | πρὸς Δάνα libri. 21. Fortasse cum Rieckhero 
Festschrift der Gymnasien Würtembergs Stuttg. 1877 p. 19 
legendum περιπλέοντα pro περιπλεούσας codicum.  Cobet 
eiecit Ταμῶν — Κύρου. 28. ἔνϑα ἦν Rehdamiz | εἰς ἦν 
C. et mel, ἐνταῦϑα ἡσαν det., vulg. Dind., ἐνταῦϑα ἦν 
Hirschig. — [τοῦ Κιλίκων βασιλέως) ego; cf. 8 19 ἡ Zwev- 
νέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως, deinde 8 21 bis Zwév- 
νεσις commemoratur nullo epitheto addito. 26. [τοὺς T'«g- 
σοὺς] Kiehl. 97. διαρπάζεσθαι Cobet | ἀφαρπάξεσϑαι mel. 
et E, ἁρπάξεσϑαι ceteri. 

93, 1 ἄρξαιντο legi in C. pr. cf. Comm. m. spec. lithogr. 2, 
idem habet D, (ἄρξαιτο V?), recepit primus Rehdantz. 
ἤρξατο C, et rel. Cf. II 6, 14. 3. [ἐμοὶ οὐδὲ C. pr. D. |- 
ἐμοὶ ἀλλ᾿ οὐδὲ C, cum rel. 5. μεϑ᾽ ὑμῶν εἶναι | cum. Por- 
sono scripserat Dind. ἐέναι. Sed monet Breitenbach fre- 
quentissimum esse εἶναι vel γίγνεσθαι μετά τινος, conferens 
Cyrop. IL4, 7. Hell. IV 1, 35 alios locos. 6. οὐδὲ ἔπεσϑαι post 
πείϑεσϑαι omittunt C, pr. DEH | addit C, eum rel. — [οἶμαι] 
εἶναι Rehdantz | οἶμαι εἶναι mel., εἶναι οἶμαι reliqui (Dind.). 
1. [ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσϑαι) Dind. praef. Lips. 
p. VII. 8. [μεταπέμπεσϑαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν᾽ αὐτὸς δ᾽ οὐκ 
ἔφη ἰέναι] ego. Offendisse in his verbis videtur et primus 
et adhue solus Kappeyne Mnemos. III 383, qui αὖϑις post 
ἐχέλευεν inseri iubet; idque merito sane si verba genuina 
sunt, quoniam et quod iubere dicitur his verbis Clearchus 
Cyrum facere, id Cyrus iam antea fecerat cf. verba quae 



IX 

antecedunt Κῦρος δὲ --- μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον, et 
quod responsurum se esse Clearchus hoc loco profitetur 
αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι, id iam responderat: ὁ δὲ ἐέναι uiv 
οὐκ ἤϑελε i. e. negabat sese iturum. Nec tamen licebit 
in Kappeynii emendatione adquiescere, cum eodem iure 
postulari possit, ut in 8 10 verbis ὥστε καὶ μεταπεμπο- 
μένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἰέναι post μεταπεμπομένου vel πολ- 
λάκις ν6] δὶς vel simile quid inseratur; quod emendandi genus 
abhorret a veri similitudine. $1 rem. ipsam examinabimus, 
vix iustam inveniemus causam cur bis idem inane ludibrium 
a Cyro et Clearcho actum sit; nam initio iam palam Clear- 
chum ad illum se iturum negasse patet ex oppositis illis 
λάϑρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν; αὖ οὐκ ἤϑελε coram militibus 
pronuntiatum esse necesse sit. Monendum denique ne in 
proximis quidem verbis ullam fieri mentionem nuntii denuo 
a Cyro ad Clearchum missi, imo adparere ex μετὰ δὲ 
ταῦτα συναγαγὼν verbis Clearchum, simulac clam legatum 
ad Cyrum misisset, milites convocasse. Unde fit ut pro 
αὐτὸς δ᾽ ovx ἔφη ἰέναι potius expectes ἔφη δὲ αὐτὸς ov gj- 
σειν ἰέναι h. e. Cyro nuntiavit se coram militibus per si- 
mulationem iter denegaturum esse. Haec igitur verba cum 
multis ex partibus sint vitiosa, a Xenophonte abiudicanda 
censeo, addita ea amplificandi causa a sciolo. 11. Errore 
accidit ut in eontextu omitterem cum Cobeto qui confert 
III 2, 27. IV 6, 21. IV 8, 9 bis inserere ὡς inter ὅπως 
et ἀσφαλέστασα. 10. δῷ det. | διδῷ mel. et E. 17. προκατα- 
λαβεῖν Rehdantz coniecit ex vestigiis C. pr. | προκαταλιπεῖν 

' D, προκαταλαμβάνειν veliqui libri et sie. Οἱ, ita ut λαμβάν 
in rasura in versu sit, e supra versum additum.  Cete- 
rum conf. de hae paragrapho Comm. m. p. 7. 17. αὐταῖς 
ante ταῖς τριήρεσι omittunt C. pr. et D. — ovx ἔσται C. 
pr. D. | οὐχ οἷόν τε ἔσται C, et reliqui 19. ἀπαγγεῖλαι 
δεῦρο det. | ἀναγγεῖλαι δ. mel. 21. ἀπαγγέλλουσι Disschop | 
ἀγγέλλουσι libri. 

4, 1 ov ἦν τὸ εὖρος C (fallitur Duebn.), AD. | οὗ τὸ 
εὖρος ceteri (Dindorf) 2. [ὅτε Τισσαφέρνει --- αὐτὸν] Cobet. 
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5. βιασομένους τοὺς πολεμίους Schenkl. | καὶ βιασάμενος τοὺς 
πολεμίους C. pr. καὶ βιασάμενοι τοὺς πολεμίους Vind. cf. 
Schenkl Stud. Xen. I pr. 565 et 603, post πολεμίους in 
marg. addit παρέλϑοιεν C,, oblitus ille βιασάμενος in plu- 
ralem mutare, qui in archetypo deteriorum erat; quod 
inepte A et B ex C, descripserunt: καὶ βιασάμενος T. m. 
παρέλϑοιεν, postea C. corr. βιασάμενοι in C restituit, ut 
idem in eo nunc esset quod in deterioribus (vulg. Dind.): 
καὶ βιασάμενοι τ. π. παρέλϑοιεν. 1. [στρατηγὸς] Cobet. 10. 
ἐνταῦϑα ἣν τὰ Βελέσυος βασίλεια Cobet (εὐ Dind.) | ἦ σαν libri. 
Locus enim quo nitebantur vulgatae patroni I 2, 23 ἐνταῦϑα 
ἦσαν τὰ Σ. βασίλεια nunc ex nelioribus libris emendatus est. 
11. ἔμεινεν mel. e 
τοῦ Κύρου] Cobet. In eis quae essit καὶ ταῦτα οὐκ 
ἐπὶ μάχην ἰόντων persuasum mihi est corruptum esse illud 
ἐπὶ μάχην (in C «y grandibus litteris a C, scriptum est in 
rasura trium vel quattuor litterarum) cum non ad proelium 
singulare committendum in Asiam nunc proficiscantur, sed 
ad bellum gerendum. Quodsi potius ἐπὶ πολέμῳ vel simi- 
lem notionem expectes, tamen quid sub C. pr. lectione: 
ἐπὶ Ww... ἣν vel u... ὦ lateat, enucleare non potui. Vi- 
detur, quod observavit Duebnerus, etiam accentus in hac 
postrema syllaba erasus esse. 15 [μόνοις πειϑομένοις] 
Krueger. Recte enim ille coll. IV 6, 3 II 6, 13 dicit 
ὑμῖν πιστοτάτοις (sine ὡς) significare ,er wird in euch die 
treuesten und zuverlüssigsten Menschen haben;^ omissis 
autem illis verbis nos habere id quod res postulat ὡς πι- 
στοτάτοις. Quod vero qui nuper vulgatae patrocinium sus- 
cepit, J. Gwttentag in subtihter scripto libello ,kritische 
und exegetische Beitrige zu Lysias und andern classischen 
Autoren. Aarau 1878“ p. 11 his verbis inesse voluit: 
,und eueh wird Kyros...als die (vermeintlich) treue- 
sten zu Garnisonen . . verwenden" hoc vereor ut solo zi- 
στοτάτοις non adiecto ὡς vel ὡς οὖσι graece possit exprimi. 
— ὡς φίλοι CBD | ὡς φίλου reliqui libri (Dindorf). 17. 
[ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ] Cobet (Dind. Lips. IX coll 5, 2). 
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5, 2 πολλαὶ δὲ στρουϑοὶ αἵ μεγάλαι Dindorf praef. 
Lips. | πολλοὺ δὲ στρουϑοὶὺ ἡ μεγάλοι C. pr., πολλοὶ δὲ 
στρουϑοὶ αἵ μεγάλαι EN, πολλοὶ δὲ στρουϑοὶ οἵ μεγάλοι D, 
οὐκ ὀλίγοι δὲ στρουϑοὶ οἵ μεγάλοι ceteri. 3. ἀπέσπα DV 
ἀπέπτα O (AB), ἀπέστα det., ἀπεσπᾶτο Buttmann (Dindorf). 
8. τούς τὲ πολυτελεῖς χιτῶνας VD, quod vidit Schenklius 
esse praeferendum τούτους τε τοὺς κτλ. ceteri, quod vi- 
detur ex dittographia natum. 9. ποιοῖτο det. | ἐποιεῖτο mel. 
10. στεγάσματα codd. plerique | σκεπάσματα Z Suidas (Dind.). 
11. τῶν τε Mévovoc vov στρατιωτῶν καὶ τῶν Κλεάρχου Herl-. 
lein | τῶν τε τοῦ Mévovoc στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου 
hbri Quae scriptura quin corrupta sit nemini dubium esse 
poterit qui locum accurate examinaverit. Nec enim solum 
quod dudum observatum est a Mureto, Hertlino, Madvigio 
ex verbis proximis κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος elucet 
,unum Menonis militem cum uno Clearchi litieasse," sed 
etiam ex eis quae sequuntur ὃ δὲ ἐλϑὼν πρὸς τὸ fevroU 
στράτευμα ἔλεγεν postea demum Menonis milites totam rem 
comperisse. Ex coniecturis eam elegi quae mihi simplicis- 
sima videretur; Muretus ἑνὸς inter Mévovog et στρατιωτῶν 
inseri voluit, Madvigius (advers. crit. I p. 344) scribi iussit 
τῶν 1é zov Μένωνος ... καὶ τῶν Κλεάρχου accentibus tantum 
mutatis sed. quaesito loquendi genere. Schenklio qui primis 
verbis servatis mendum quaesivit in proximis, ἀδικεῖν vuvo 
τοῦ Μένωνος corrigens, adsentiri non possum ob causam 
quam supra commemoravi. 

^ 6,2 ἂν ἕλοι, quod Rehdantz coniectura restituit, legi 
in C. pr.; hoe enim loco duae vcorrectiones in C se exce- 
perunt, quarum prior ἀνέλοι dedit, quod etiam in D esse 
dicitur, altera (C,) ἂν linea transversa delevit, ut restitueretur 
ἕλοι reliquorum librorum. 4. ἐκέλευσεν mel. | ἐκέλευεν det. 
5. Cum non solum A et E sed etiam C ipse, de quo tacet 
Duebnerus, ἐπήγγειλε pro reliquorum ἐξήγγειλε praebeat, nescio 
an ἀπήγγειλε scribendum sit. Aptum enim mihi videtur 
aut ἐξήγγειλε simplex cf. I 7, 8 aut quod prorsus idem 
significat et quod hoc loeo scribendum propono: ἐπεὶ δ᾽ 
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ἐξῆλϑεν, ἀπήγγειλε; minus aptum vulgatum ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆχϑεν 
ἐξήγγειλεν, si quidem ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλϑεν significat: postquam 
exi. — 6. περὶ Ὀρόντα τουτουί C. pr. D, praeterea A 
Ven. M. | zx. Ὀρόντου v. ceteri Errore factum esse puto 
ut hoe loco Ὀρόντου forma exhiberetur a Dindorfio, Co- 
beto, Rehdantzio, qui Ὀρόντα genetivum 8 5 et 8 rece- 
perunt. — 9. με γῶν εὖ ποιεῖν Vind. pr. (sie restituit Cobet; 
item Dind. praef. Lips. XVIII, Schenkl Xen. Studien 1 
p. 567, Rehdantz) | τούτους εὖ ποιεῖν C. pr. D, φίλους τού- 
τους εὖ ποιεῖν C, (dieit Duebnerus φίλους supra versum 
additum esse ,manu antiquiori quam secunda"(!)) Vind. 
m. sec. (in quo τούτους supra vers. additum esse testatur 
Schenkl) reliqui libri. τούτους igitur videtur ex φίλους 
depravatum esse, vera autem φίλους lectio postea supra 
versum in archetypo nostrorum codicum restituta; unde 
accidit, ut C. pr. et D τούτους solum, Vind. pr. φίλους 
solum, ceteri utrumque exhiberent. 10. μετὰ ταῦτα, ἔφη, 
κελεύοντος mel. | om. ἔφη det. (Dind.). 

71,1 Μένωνα [τὸν Θετταλὸν] ego. Nec enim nmeces- 
sarium hoc epitheton post I 2, 6, nec postea unquam ad- 
ditum huie nomini (cf. I 2, 20. 21. 25. I 4, 183. 17. I 
5, 11. 12. 13), nee credibile in eiusdem enuntiati priore 
parte Xenophontem in verbis ἐχέλευε Κλεάρχον μὲν Clearchi 
nomini patriae significationem non addidisse, aeque autem 
noto Menonis nomini addere necessarium habuisse in po- 
steriore parte. 4. οἵους ἡμῖν γνώσεσϑε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ 
ὄντας ἀνϑρώπους [ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων]. Καὶ εὖ τῶν ἐμῶν 
γενομένων scripsi. Ζεσὶ enim εὖ τῶν ἐμῶν in C. pr. cf. 
Comm. m. spec. lith. 20; idem testatur Schenkl l. l. p. 566 
in margine Vindobonensis inveniri; confirmatur igitur horum 
duorum codieum auctoritate egregia Dindorfiü coniectura 
ed. Lips. III p. IX, quam ille hauserat ex Duebneri de 
C. pr. testimonio s0 .... μῶν quamvis non sufficienti | 
εὐτόλμων reliqui libri et C,. Difficilior quaestio de eis quae 
antecedunt; in quibus cum ab omnibus intellegeretur ὄντων 
partieipium non bene cum insequenti yevouévov conveniré 
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cumque a nonnullis adgnosceretur ὑμῶν δὲ et ἐγὼ ὑμῶν 
vix posse in eodem enuntiato dici tantillo spatii intermisso, 
alii alia coniecerunt. Quarum tamen coniecturarum eas tan- 
tum euro, quibus certa illa ut nune res est εὖ τῶν ἐμῶν non 
tangantur. Quod Schenklius proponit, ut ὄντων expungatur, 
eo laborat quod ὑμῶν δὲ masculini generis &ubiecto et τῶν ἐμῶν 
neutrius generis non potest praedicatum γενομένων commune 
esse; quod Rehdantzius, ut expuncto καὶ et posteriori ὑμῶν 
scribatur: ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων 
ἐγὼ τὸν μὲν etc. ,von euch Münnern wie ihr seid, will ich, 
wenn meine Plüne geolückt sind den Einen etc.^ id vi- 
detur contorte quodammodo dici. Quae cum ita sint, in 
ea quoque re obsecutus sum C codici, quod punctum posui 
ante Καὶ εὖ verba, ut inde novum incipiat enuntiatum. 
Iam de verbis ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων dubius haereo utrum, 
quod in editione feci, ab interpolatore ea esse profecta 
statuam, qui ἀνδρῶν notionem illi ἀνθρώπους opponere 
voluerit, an coniectura locum temptem e. gr. οἵους ἡμῖν 
γνώσεσϑε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ζἀντιπάλους» ὑμῶν ἀνδρῶν 
ὄντων. 12. [καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες] Weiske. 18. [ἐκ 
τῶν πολεμίων) Kiehl. 15. δή εἰσιν in loco interpolato post 
ἔνϑα omittit C. pr. | addit cum reliquis C,; Dindorfius un- 
cinis incluserat, ego omisi 16. [μέγας] inclusi; suspectum 
etiam Rehdantzio. 18. "4uzgexiorv antiquiorem formam 
habent mel. | Jufgexiv det. — προϑυόμενος scripsi | 
πρότερον ϑυόμενος legi in C. pr. (de quo testatur Dueb- 
nerus: ηγϑυόμενος Leonclavius et, ut videtur, C. pr., qui 
zv9 habet anguste scriptum in rasura duarum litterarum, 
quae supra versum eminerent In quibus verbis non in- 
tellemgo quid sibi velt illud: ,supra versum." Hoc cer- 
tum, et infra et supra novum z reliquias esse $ antiqui, 
quae consonans etiam rasura rotunda proditur; praeterea 
deprehenduntur frustula etiam antiqui v) | πρότερον πυϑό- 
μενος C, cum reliquis libris. Iam cum plerique Cobeto 
obsequerentur qui πρότερον ut ,emblema manifestum" de- 
levit, mihi visa est illa vox potius ex interpretatione 
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προϑύεσϑαι verbi, quod suspicor Xenophontem scripsisse, 
esse orta. Quae coniectura eo quoque commendatur, 

quod multo facilius ex προϑυόμενος quam ex simplici 
ϑυόμενος vulgatum illud πυϑόμενος oriri poterat: notum 
enim est o et o in codicibus inter se coniungi solere 
ligatura v vocalis simillima ut, 51 in o et o ligatis orbes 
duo aliquanto minores vel atramenti pleni sint, tota figura 
ipsius v simillima evadat. Quodsi mecum statuas Xeno- 
phontem προϑύεσϑαι forma aliquanto rariori usum esse, 
facile etiam intellegetur cur explicatio πρότερον ϑύεσϑαι 
addenda visa sit; in C explicatio ipsa in contextum in- 
repsit, in ceterorum librorum archetypum πρότερον προϑυ- 
ὄμενος h. e. vox explicata una cum explicatione; postea 
demum προϑυόμενος errore in πυϑόμενος abiit In Xe- 
nophonte ipso eum aliud exemplum huius verbi in libris 
non inveniatur, superest unus locus, in quo contra libros 
προϑύεσϑαι ex Bornemanni coniectura necessario scriben- 
dum sit pro προϑυμεῖσϑαι Anab. VI 4, 22, quod nemo dum 
explieare potuit; modo ne. cum Bornemanno προϑύεσθαι 
de praeludus sacrificiorum accipias sed de sacris quae cuius- 
libet rei (illo loco itineris, hoc loco pugnae cum rege com- 
mittendae) sint praeludia. Quo nomine adpellare licet 
quaecunque sacrificia fiunt antequam rem gravem adgre- 
diaris quibusque quaeratur dei faveant an non rei susci- 
piendae. Sie adhibitum vides Aristoph. Thesmoph. 37 
ἐξέρχεται ϑεράπων τις αὐτοῦ πῦρ ἔχων καὶ μυρρίνην" | 
προϑυσόμενος ἔοικε τῆς ποιήσεως ubi schol. addit: ὅτε γὰρ 
δρᾶμα ποιῆσαι ἤϑελον, πρότερον ϑυσίας ἐποίουν. De hostia 
ante pugnam immolata, de qua hoc loco agitur, cf. Plut. 
Lye. 21 καὶ “γὰρ ἐν ταῖς μάχαις. προεϑύετο ταῖς Μούσαις 
ὃ βασιλεὺς ἀναμιμνήσκων ὡς ἔοικε τῆς παιδείας. Plut. 
Mor. 214 E ἐπεὶ δὲ τοὺς παρ᾽ αὐτῷ παραστήσεσθαι μέλλον- 
τας ἑώρα δεδιότας --- πρὸ τῆς παρατάξεως ἔγνω προϑύσασϑαι 
ἀσυνειδήτως τοῖς ἄλλοις. ubi certissima coniectura προϑύ- 
σασϑαι ex depravata librorum lectione προϑυμήσεσϑαι dudum 
restitutum est. Eur. Iph. Aul. 1310 mors Iphigeniae πρό- 
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ϑυμα πρὸς Ἴλιον adpellatur h. e. πρόϑυμα expeditionis 
Troianae. Sic hoe de quo agimus loco Silanus iussu Cyri 
hostias immolaverat ut quid statuerent dei de pugna cum 
Artaxerxe committenda cognosceretur; προϑυόμενος igitur 
erat τῆς μάχης, cui explicationi non obstat quod Cyro 
necopinanti ex extis Silanus respondit, Artaxerxem non 
minus decem dies pugnam esse dilaturum. Nec quod 
Xenophon alibi simplici ϑύεσϑαν verbo uti solet, prohibet 
quominus uno alterove loco compositum adhibuisse eum 
putemus. Sie uno loco Anabaseos VII 5, 15 καταυλίξεσϑαι 
dicit, eum saepissime simplici αὐλίζεσθαι utatur; uno loco 
προαιρεῖσϑαν VI 6, 19, pro quo solet αἱρεῖσϑαι adhibere; 
uno loco προηγεῖσϑαι VI 5, 10, cum alias ἡγεῖσϑαι dicat; 
uno loco προτελεῖν Vil 7, 25, alias τελεῖν. 

8,1 τῶν ἀμφὲ Κῦρον πιστῶν C, et plerique: quod 
servavi, cum πιστὸς ἃ Rehdantzio receptum, quod ex M, 
N, Ο ἢ. 1. ex varüs ad luntinam duasque Stephanianas 
adiectis lectionibus nuntiatur, nec per se placeret nec id 
in C. pr. scriptum deprehenderem: qui τριστὸς habuisse 
videtur, quod fortasse ex ἄριστος. quamvis pro certo ad- 
firmare non ausim, corruptum est cf. 8 28: ᾿χτὼ οἵ ἄρι- 
Gro. τῶν περὶ αὐτὸν. 4. oí δ᾽ ἄλλοι C, et reliqui | videtur 
C. pr. o£ δὲ δὴ ἄλλοι habuisse. — [καὶ τὸ στράτευμα] Bornemann. 
6. (κατὰ τὸ μέσον» post ἑξακόσιοι Leonclavius. 1. [of μετὰ Kv- 
ρου] Schenkl. 9. τούτων inter ἐχόμενοι δὲ et γερροφόροι om. 
C. pr. | addit C, cum reliquis. 15. πελάσας mel. (Rehdantz 
recepit)  ὑπελάσας det. — ἐκέλευε C (Duebn. fallitur) et pleri- 
que | ἐκέλευσε B. M. 17. ἤρχοντο det. | προήρχοντο mel. 18. οἷον 
C. pr. | οἷόνπερ C, et reliqui. 20. ἐφέροντο mel. ἐφέρετο det. 
21. ὡς βασιλεὺς post προσκυνούμενος ἤδη omittit E (ὡς omittit 
etiam C. pr.). 28. [ϑεράπων] Cobet. 29. of δὲ αὐτὸν Rehdantz 
(nisi quod of δ᾽ αὐτὸν scripsit) | οὗ δ᾽ ἑαυτὸν Codd. 

9, 1 [εἴ vo σπείσαιτοϊ] ego. Quae verba ab inter- 
polatore censeo hausta ex eis quae sequuntur 8 8: καὶ 
εἶ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν 
ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παϑεῖν, ubi peculiari exemplo quanta 
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fide Cyrus paeto steterit, inlustratur. Quod ut aptum est 
illo loco, ita inepte generalibus notionibus quae sunt εἴ 
τῷ συνθοῖτο καὶ ti vo ὑπόσχοιτό τι singulare illud εἴ vo 
σπείσαιτο, quod et ipsum ad genus τοῦ συντίϑεσθαι per- 
tinet, praeponitur. — μηδαμῶς ψεύδεσθαι conieci ex we- 
stigiis C. pr. de quo Duebnerus: ᾿ηδὲν in rasura 5 litterarum, 
ut videtur. Ego haec testor: u.....^; rasura enim in 
dextram superiorem partem tam late patet ut accentum in 
ultima fuisse necessario statuamus; ac re vera deprehenditur 
etiam umbra cireumflexi μηδὲν C, litteris latissime distan- 
tibus, idem reliquilibri. Cf. VII 7, 93 μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν 
καταστῆσαι 0, τι λέγοις. 13. ὅπῃ mel. | ὅποι det. 15. ἀξιῶν 
Cobet | ,, 5:00 cum compendio syllaba σαν super οὔ ut sit 
ἀξιοῦσαι““ recte Duebnerus. Inde falsa lectione in BD M O 
ἀξιοῦν ortum est, ἀξιοῦσϑαι est in ceteris. 16. εἴ τες φα- 
νερὸς C. pr. | & τις αὐτῷ φανερὸς C, cum reliquis. — πλου- 
σιωτέρως ζῆν ποιεῖν conieci ex vestigiis C. pr.: πλουσιωτέρω 
2... ποιεῖν cum accentu in ultima ut ex rasura patet. Vide 
Comm. m. tab. lithogr. n. 21. πλουσιωτέρους ποιεῖν C, 
cum reliquis. Cf. Xen. Oec. 9, 13 τιμιωτέρους τιϑέντες τοὺς 
δικαίους τῶν ἀδίκων καὶ ἐπιδεικνύοντες πλουσιώτερον καὶ 
ἐλευϑεριώτερον βιοτεύοντας τῶν ἀδίκων. Anab. III 2, 26. 11. 
o? χρημάτων ἕνεκα C. pr. οὐ yo. €. C, cum reliquis. — 
ἔπλευσαν, ἔγνωσαν C. pr. | ἔπλευσαν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσαν C, 
cum reliquis restituit utroque loco Zehdantziws lectionem 
C. pr. — καλῶς ὑπάρχειν conieci ex vestigiis C. pr. Vide 
Comm. m. spec. lithogr. 22 | x. πειϑαρχειν sine accentu Οἱ; 
x. πευϑαρχεῖν reliqui. 21. αἰσϑάνοιτο ἕκαστον C. pr. A | ἕκαστον 
αἰσθάνοιτο C, ponens 8 supra αἰσϑάνοιτο et c supra ἕκα- 
στον; item reliqui praeter B qui e illud C, correctoris 
eliam ad proximum ἐπιϑυμοῦντα pertinere putans scripsit 
ἕχαστον ἐπιϑυμοῦντα αἰσϑάνοιτο. 28. κόσμον inter αὐτοῦ 
et πέμποι omisit C. pr. | addidit C, cum reliquis. 27. αὐτὸς 
δὲ δύναιτο C. pr. (Rehdantz, Madvig adv. crit. I, p. 345 
not. | δ᾽ ἐδύνατο C, cum reliquis. 28. ἐγὼ μέν γε mel. | 
ἔγωγε det. 31. [ὑπὲρ Κύρου] Cobet. ᾿ 
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10,1 [καὶ of σὺν αὐτῷ] Cobet. 2. λαμβάνει quod Co- 
betus et Dindorfius deleverunt, restitui cum Rehdantzio 
explicante: ,und die Phokaeerin erhült er.^ 3. [ἦν νεωτέρα 
2] Krueger. Uncis autem inclusi eam formam huius inter- 
polationis, quae ut ita dicam genuina est. Sie enim ex- 
hibent C A B | ceteri Codices in ἡ νεωτέρα mutaverunt 
emendandi causa. 4. [ὡς πάντα νικῶντες] Dobree.  Uncis 
eam formam inclusi quam habet C. pr. | ὡς πάντας 
ψυκῶντες C, cum reliquis, vulg. Dind. — ὡς ἤδη πάντα 
ψικῶντες C. pr, ὡς ἤδη πάντες νικῶντες C, cum re- 
liquis. Hoc loco idem factum est quod in g 3: in ar- 
hetypo deteriorum emendare conatus est doctus aliquis 
orammatieus ex errore natam repetitionem ὡς πάντα vi- 

κῶντες ita, ut subtile aliquod diserimen, quod re vera 
nullum est, introduceret priore loco πάντας. altero πάντες 
scribens: in qua subtilitate enucleanda frustra elaboraverunt 
interpretes.  Fraudem aperit solus C. pr. 5. ἔνϑα δὴ 
C. pr. | ἐνταῦϑα δὴ C, cum reliquis. — εἰ πέμποιέν τινας 
ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες vulgatam, 
quae est et in C, et in reliquis codicibus, servavi, cum de 
C. pr. certi quidquam effici posse diffiderem. Cuius haec 
hodie supersunt: εἰ πέμποιε τινὰς. tevr...... (sex vel septem 
litterae erasae) ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ..É&ovr.g; (duabus 
ütteris erasis ante $, non quattuor, ut Duebnerus dicit). 
Addo deinde, quod Duebnerus neglexit παὰντ illud accentu 
'arere, quem ne C, quidem addidit; deinde ex rasurae forma, 
supra quam novae litterae eg ἴοιεν positae sunt, h.e. ἘΠῚ 
; et o sat eerto elucere 9 vel c? primae manus; ἡ antiqui 
)08& zevr, quod Duebnerus deprehendere sibi visus est, 
iullum videre potui vestigium. Unde conicio παντὶ σϑένει 
icriptum fuisse, praesertim cum etiam accentus gravis 
rasi ad dextram novi e umbra esse videatur. Cf. Cyrop. 
[I I, 42 ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἀϑροίζοιντο; VIII 5, 2ὅ 
loniae παντὶ σϑένει, item Hell VI 5, 2; Resp. das 
5 9: ἐὰν δέ τι δέῃ, καϑ'᾽ ἕνα ἀρήξουσι τῇ πόλει παντὶ 
ϑένει. Quare proponerem: εἰ πέμποιέ τινας παντὶ σϑένει 

Hug, Xenophontis expeditio Cyri. b 
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ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῥήξοντας h. e. qui omni vi perrum- 
perent ad castra penetraturi (fortasse tamen ἀρήξοντας ser- 
vandum), nisi obstare videretur quod ἢ novum post τινὰς 
in rasura positum est. 6. ἀπῆγεν mihi videtur C. pr. ha- 
buisse (Duebnerus ἐπῆγεν in C. pr. scriptum esse dieit) | 
ἐπήγαγεν Ο,, ἀπήγαγεν ceteri. — [κατὰ τοὺς “Ἕλληνας 
Schenkl. 18. [ὡς ἐλέγοντο] Rehdantz. 

Lib. II. 

1,1 damnavit Bisschop. — ἐν và πρόσϑεν λόγῳ C 
(Duebnerus neglexit) A. | ἐ. τ. ἔμπροσθεν λ. ceteri, 
3. ἡλίῳ ἀνέχοντι C. pr. (Breitenbach recepit coll Cymeg. . 
6, 13) | ἡ. ἀνίσχοντι C, cum rel. — περιμενοῖεν Rehdantz || 
περιμένοιεν C. pr., περιμείνοιεν ἂν C, cum rel, περιμεί- 
ναιεν ἂν vulgata, Dind. | 6. πολλαὲ δὲ καὶ πέλται καὶ 
ἅμαξαι ἦσαν φέρεσϑαι ἔρημοι οὖσαι" οἷς πᾶσι etc. scripsi; 
eo enim mihi ducere videtur et grammatica ratio et lectio 
C. pr, de qua Duebnerus: Ὃν et accentus sequentis οἷς 
in rasura, Re vera pro vulgato ἔρημοι οἷς (quod C, re- 
stituit) in C. pr. una vox fuerat, uno accentu nunc eraso 
in penultima munita; a C, enim scripti sunt acutus in & 
et spiritus cum circumflexo supra org, qui nunc deprehun- 
duntur; unde concludendum in C. pr. ἐρημούσοις fuisse, 
sub quo vera videtur lectio latere. ἐρημούσοις autem ex 
ἔρημοι οὖσαι oig item oriri poterat ut 8 21: πολεμοῦντος 
ex πολέμου ὄντος. 10. μὲν post Κλεάνωρ omittunt mel. 
11. ἔτει Cobet ἔστιν ὅστις libri; cf. Isocr. 3, 13, ubi Ur- 
binas habet τίς ovx, ceteri codices τίς ἔστιν ὅστις OUx. 
17. ἀεὶ λεγόμενον Jacobs | ἀναλεγόμενον libri (λεγόμενον 
Cobet, Dind.). 21. μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ omnes libri 
praeter ΒΖ qui ὑμῖν omittunt (omisit cum Cobeto etiam 
Dindorf) 28. ἀπιοῦσι δὲ καὶ mg. C. pr. | ἀπιοῦσι δὲ ἢ mg. 
C, eum rel Cf. 8 22: ἀπιοῦσι δὲ καὶ mg. in omnibus 
codicibus. 

2,6. δὲ post ἀριϑμὸς a Dindorfio inclusum prorsus 
omisi, cum in C. pr. deesset; additum enim esse censeo 
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ab eo qui omnia haee verba, quae in margine adscripta 
erant, cum contextu coniungere vellet. 9. xoi λύκον item 
omisi cum C. pr. | addidit C, post ταῦρον cum ceteris. 
12. ἀποσπάσωμεν | ἀποσπασῶμεν (an ἀποσπάσωμενὉ) C. pr., 
ἀποσπασϑῶμεν C, cum reliquis (vulg. Dind.) cf. I 5, 3 
ἀπέσπα, VII 2, 11. 13. ἀποφυγεῖν libri | Dindorfius cum 
Cobeto φυγεῖν. ldem discrimen inter ἀποδιδράσκειν et 
ἀποφεύγειν constitutum vides I 4, 8: οὔτε ἀποδεδράκασιν" 
οἶδα γάρ, ὕπῃ olyovror οὔτε ἀποπεφεύγασιν᾽ ἔχω γὰρ vouj- 
ρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον et II 5, 7: nec perspicio 
cur dici nequeat haec στρατηγία eum finem sibi proposuisse, 
ut fuga in tutum pervenirent (ἀποφυγεῖν). 15. εἶεν C. pr. 
(si. .) | εἰσὴν C, cum rel — καὶ γὰρ καπνὸς mel. | καὶ 
γὰρ καὶ καπνὸς det. 20. τοῦτον post τῶν τότε omisi cum 
C. pr. — κηρύξαντα C. pr. | κατακηρύξαντα C, cum rel. cf. 
Aen. poliorce. 27, 11 κηρύξας σιγὴν ὃ κήρυξ de eadem re. 
— Ceterum, quod Duebnerum fugit, notandum C. pr. 
solum habere τὸν ἀφέντα | τὸν ἀφιέντα C, cum reliquis. 
Verum invenerat iam Schneiderus eumque secuti sunt 
omnes editores. — ἀργυρίου post τάλαντον omisi cum C. pr. 
21 ἧ περ εἶχον ὅτε ἦν ἡ “μάχη quod in C, et reliquis in- 
venitur, nisi quod OC, ἥνπερ scripsit, BOUE reliqui, 
cum non prorsus de C. pr. constaret; cuius reliquiae hae 
sunt: ἡ περ... ! 0....9] μάχη ub fortasse habuerit ἧπερ 
ἦλθον ἐν τῇ μάχῃ; iota enim subscriptum fere numquam 
adhibuerunt nec C. pr. nec DUE 

“8, 8 ἐκτὸς δὲ τῶν ad scripsi | ἔκ τῶν ὅπλων δὲ 
mel, τῶν δὲ ἀόπλων det. et editiones omnes. Cf. III 3, 7 
" ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων (h. e. ὁπλιτῶν) Temm 
V 7, 21. Comm. mea p. 5. Poteram etiam ἐκτὸς τῶν 
cA δὲ scribere, cf. V 4, 13: ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ. 1. τοῖς 
ἰοῦσι Krueger τοῖς εἰσιοῦσι C. pr, ἰοῦσι C, cum reliquis 
(Dind.) 8. [ταχύ τε] Rehdantz, qui prorsus omisit; ταχύ 
τε, quod videtur ex ταχύ ys ἀπαγγελῶ 8 9 PN esse, 
exhibent meliores, in ταχὺ mutaverunt deteriores et xulj 
gata (Dind.). 10. ποιησάμενος C L (recepit Cobet) ποιησό- 

b* 
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μένος reliqui (Dind.). — οὺς εὕρισκον ἐκπεπτωκότας con- 
ieci ex vestigiis C. pr, in quo ..e&vor...v deprehendere 
mihi visus sum. Comm. m. n. 16; deinde ἐκπεπτωκότας 
scripsi pro nominativo; sic III 4, 37 ἀπιόντες pro ἀπιόν- 
τας. IV 3, 29 παιανίσαντες pro accusativo in C. pr. inve- 
nitur | o? ἦσαν ἐκπεχτωκότες C, cum rel et editoribus. 
19. πρὸς αὐτὸ Sommer | πρὸς αὐτοὶ C. pr. πρὸς αὐτὸν C, 
et rel, πρὸς αὐτοῦ Schneider (Dind.). — «eg» τριάκοντα 
Krueger cf. VII 3, 46. Madvig. advers. cvit. 1 345. 13. ὑπο- 
πτεύων αὐτὸ τὸ πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος Dindorf | 
ὑποπτεύων οὕτω πλήρ. ε. τ. τ. V. C. pr. ὕποπτ. μὴ αἰεὶ 
οὕτω πλήρ. ε. τ. τ. C, cum reliquis, ,vulg. (Dind. in edit.) 
cf. Her. VI 129 ὅλον τὸ πρῆγμα ὑπώπτευε, Xen. Hipparch. 
4, 11 τὸ γὰρ — μὴ εἰδέναι — ὑποπτεύειν ἀναγχάζξει πάντα 
τὰ χωρία. 19. [ἔνϑα --- πιστότατοι] inclusi; ἴῃ his verbis 
cum Rehdantzio secutus sum C. pr. ἐδέωξε exhibentem, 
cum OC, et reliqui ἐδίωξα praebeant. Quidquid enim ae- 
stimant viri docti de fide huius narrationis quae a Tissa- 
pherne hoc loco proponitur, in eo consentiunt omnes, eam 
congruere cum eis, quae Xenophon lI, 10 memoriae tradit, 
I 10, 7 διήλασε. h. l διήλασα, 1 10, 8 ἐκεῖ συντυγχάνει 
βασιλεῖ, h. 1. συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ. 
Artaxerxes autem in castra Cyri re vera pervenerat Cyro 
interfecto, cum barbaros Cyri persequeretur I 10, 1 βα- 
σιλεὺς δὲ διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον, 
quibus verbis apertum est, nostrum ἐδίωξε σὺν τοῖσδε τοῖς 
παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, of πὲρ αὐτῷ εἶσι πιστότατοι respon- 
dere, cf. etiam I 10, 2 βασιλεὺς δὲ καὶ of σὺν αὐτῷ. lam 
si doloto hoe loco legis cum vulgata, non solum Tissa- 
phernes insolenter sibi adrogare videtur quod regis est 
secundum Xenophontis testimonium, idque coram rege vel 
coram propinquis saltem regis (id quod iam observavit 
Rehdantz app. crit. p. 7) sed, quod etiam gravius est, nar- 
ratur quod prorsus repugnet et Xenophonteae et reliquo- 
rum scriptorum memoriae. Necesse enim tum est ἐδίωξα 
verbo διήλασα καὶ συνέμιξα continuari, ut "Tissaphernes 
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dieatur primum (Graecos peltastas perrupisse, deinde cum 
rege in castris Cyri se coniunxisse, postea barbaros Cyri 
fugientes persecutus esse; cum adpareat ex I 10, 2—5 
utrumque et regem et Tissaphernem in castris diripiendis 
paullum versatos non solum non ultra castra barbaros 
Ariaei persecutos, sed cum Graecos comperissent in dextro 
cornu victores evasisse, ad hos se convertisse impugnandos, 
quibus eum alterum illud proelium commiserunt. Quare 
qui viri docti censent his de quibus loquimur verbis con- 
tineri falsam et ementitam 'Tissaphernis narrationem ex 
qua Xenophon hauserit quae exponit l libro de pugnae 
exitu, hi ipsi necesse est cum C. pr. ἐδίωξε praeferant: 
mirum igitur Ottonem Kaemel, qui res in hac pugna gestas 
eum pulviseulo ex Xenophontis, Diodori (Ctesiae) Dinonis 
relationibus examinavit, Philol. XXXIV p. 526 sqq. 665 sqq., 
hae lectione C. pr. vel neglecta vel ignorata p. 677 ἐδίωξα 
vulgatam sequi, qua tamen abusus ita est ut indicari 
dieat dextrum cornu Persarum, de quo apud Xenophontem 
ne verbum quidem legitur, Ariaei copias ultra castra perse- 
eutum esse: ,die Verfolgung des Ariaeus, die zwar nicht 
berichtet wird, aber in der Natur der Sache liegt und wohl 
auch von Tissaphernes bei Xenophon II 3, 19 angedeutet 
wird. Verum his quos dixi viris doctis in eo tantum 
consentio, quod statuunt eadem hoc loco tradi quae Xeno- 
phon de exitu pugnae in libro primo tradiderat: quae 
sive ex Tissapherne ille comperit, quod censent Kaemelius 
Rehdantziusque, sive ex alio, nego Xenophontem haud 
inelegantem ceteroquin scriptorem talia qualia scripta 
nune extant Tissaphernis orationi ipsum  inseruisse; quis 
enim, qui accuratius haec verba legerit, non offendet me- 
cum in molestis illis repetitionibus: βασιλεῖ — βασιλεύς, 
Κῦρον — Κύρῳ, non offendet in foede cumulatis hypo- 
iaetieis enuntiatis, quorum alterum pendet ab altero: ,in 
castris, quo venit rex, cum Cyrum interfecisset et bar- 
baros persecutus esset una cum his qui ei sunt fidissimi;" 
non offendet in garrulitate Tissaphernis qua longius ex- 
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ponit quae a consilio suo merita sua enumerandi prorsus sint 
aliena eademque et regi et Graecis et lectori ium nota? 
Quod igitur Cobetus iudicium tulit de solis his: ἔνϑα f. 
ἀπέκτεινε, nov. 1. p. 424 iudicans digna esse ludi magistro 
et discipulis, idem fero de toto enuntiato usque ad ἐδίωξε, 
hoe solum in incerto relinquens, utrum σὺν τοῖσϑε — 7u- 
στότατοι ἃ eodem sciolo adiecta sint an ab alio, qui 
marginalem illam notam elegantia quadam cum  Tissa- 
phernis oratione coniungere voluerit. Simili consilio videtur 
etiam ἐδίωξε in ἐδίωξα mutatum esse a lectore qui ora- 
tionem de meritis Tissaphernis nollet tam longo et alieno 
enuntiato interrumpi. Cf. etiam interpolationem a Krue- 
gero detectam VI 2, 1, haustam ex V 6, 9. 20. ἐχέλευεν 
C. pr. ἐκέλευσεν C, cum rel 21. ἀγάγοι C. pr. D | ἀνα- 
γάγον O, et rel 24. ἀκούσας δὲ ὃ Τισσαφέρνης Ταῦτα, 
ἔφη, ἐγώ C. pr. | ἔφη. Ταῦτα ἐγὼ C, et rel. In € supra 
ταῦτα ἔφη scripta sunt β et « transpositionis sigma, quae 
a C, profecta esse cognovi ex forma persubtili illius c, 
quam saepe corrector ille adhibuit. Eo minus igitur dubi- 
tavi contra omnes editores ordinem, quem testatur C. pr., 
recipere, quod ἔφη non solet orationi directae anteponi sed 
post initium eius inseri, aut antecedente εἶπεν vel alio 
verbo dicendi, ut est Anab. VII 3, 9. IV 1, 20 aut omisso 
ut hoe loco et Anab. III 5, 9: ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο. 
᾿Δσκῶν, ἔφη, δισχιλίων, cf. Hell. IV 1, 4. Vide etiam 
indicem Kruegeri s. v. φάναι. 925. καίπερ πολλῶν C. pr. | 
καίπερ πάνυ πολλῶν C, cum rel. 

4,1 ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς ᾿Δριαῖον καὶ οἵ 
ἀδελφοὶ... καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινὲς (ov) 
παρεϑάρρυνόν τε καὶ ..ἔφερον Rehdantz | τινὲς παρε- 
ϑάρρυνόν τε καὶ ... ἔφερον mel, τινες παραϑαρρύνοντες καὶ 

. φέροντες det. quod butendalipdi debetur. Praetuli Reh- 
dantzii coniecturam Madvigii commento, qui Adv. Crit. I 
p. 345 πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινας παρεϑάρρυνόν 
τε proposuit. 8. φόβος εἴη mel. | φόβος ῃ det., vulgata 
(Dind. Lips). Cf. Rehdantz. | τὸ στράτευ literae im Q im 
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rasura, vide ad II 6, 9. 5. εὐθὺς (Gv) L4owwiog ἀποσταίη 
Schenkl. | εὐθὺς L4oieioc ἀποσταίη mel, εὐθὺς 4o. ἀφε- 
στήξει det, vulg. Dind, Kruegerus ἂν post ταῦτα, Reh- 
dantzius post ἅμα inseruit. 8. Signum lacunae post Ὀρόντας 
posui; videtur excidisse brevis de hoc Oronta, qui nunc 
primum inducitur, notitia. 10. παρασάγγην καὶ πλεῖον 
JMadvig. Adv. crit. Ip. 345 | π. καὶ μεῖον libri 19. λύειν 
αὐτοὺς mel. | αὐτοὺς λύειν det. 25. notandum (quod Dueb- 
nerum fugit), C. pr. πλέϑρου recte habuisse, quod a C, 
in πλέϑρον mutatum est. — πόλις μεγάλη ὄνομα Ὦπις 
C. pr.; quod restitui conf. 8 28: πόλις ὠκεῖτο μεγάλη καὶ 
εὐδαίμων ὄνομα Καιναί | ἧ ante ὄνομα 6, et rel. 

5,2 χρήξει mel | χρήξοι det. 5. οὔτ᾽ ἂν βουλομένους 
Pantazides | ev mel., det. omittunt. 7. ὑποχείρια Dind. 
σοι... τ; Xam C, eum rel. Recepi Dindorfii con- 
iecturam et quod ὕποχος Mdh quem sententia flagitat sensu 
non nisi in Aesch. Pers. 23 adhibitum invenitur, cum 
ὑποχείριος Xenophonteum sit, et propterea quod in rasura 
C codicis, aliud vocabulum lateat necesse est. Optime 
deinde ὑποχείρια voci respondet rasurae spatium modo 
recorderis εὐ diphthongum uno siglo scribi solere; mo- 
nendum denique in C. pr. neutram ὕπο praepositionis syl- 
labam acutum habuisse; ut ne ὑπόκειται quidem verbum, 
de quo fuit cum cogitarem, locum habere videatur. 8. παρ᾽ 
οὺς ἡμεῖς κατεϑέμεϑα libri praeter B | παρ᾽ οἷς B, Cobet, 
Dindorf. Iure Hertlinus comparat Aen. poliorc. 40. 11. ἰχώ- 
9o | Rehdante l χώραν mel ἀρχὴν det. (Dind.). 13. οἷς 
μάλιστα ὑμᾶς νῦν οἶδα Rm purs conieci ex vestigiis 

C. pr. qui post ὑμᾶς habet: .... τεϑυμ. Comm. mea n. 
22 | νῦν γιγνώσκω C, cum ominibus reliquis praeter A, 
qui falsa lectione dosrácturaa à C, adhibitae deceptus in- 
epte scripsit νῦν γιγνώσκετε ϑυμωμένους. 14. (&v» ante 
ἀναστρέφοιο addidit Dindorf. 18. ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα OC A | 
ὁρᾶτε ὄντα ὑμῖν det. 21. αὐτὸν ἐκέλευε C. pr. | αὐτὸν 
ἐχέλευσε C, rel --- ἀπελϑὼν (h. e. reversus) scripsi | 
ἐλϑὼν libri. 28. καὶ λάϑρα συγγενημένον scripsi; C. pr 
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enim, in quo reliquiae 4 οὐ 9 litterarum adparent, καὶ λάϑρα 
γεγενημένον habuisse videtur | χαὶ συγγενημένον C, cum 
reliquis. Comm. mea n. 19. 233. αὐτῶν post ἱππασίαν 
omisi eum C. pr. 35. Μνϑραδάτης C  ΙΜῷᾶνϑρηδάτης B C, 
Μιϑριδάτης ceteri. Ita etiam scripsi hoc nomen reliquis 
locis ubi occurrit. 36. ἢ inter “Ἑλλήνων et στρατηγὸς omisi 
cum C. pr. et E. 

6,2 ἐπειδὴ δέ mel | ἐπεὶ δὲ det. — ἀναπείσας τὴν 
αὑτοῦ πόλιν conieci ex vestigiis C. pr., de quo Duebnerus 
recte refert: ἡπεισ in rasura sex litterarum" πείσας τὴν 
ἑαυτοῦ πόλιν C, cum ceteris. Ac re vera in rasura C codicis 
adparent vestigia antiqui 6 ante ας quod aliquanto pro- 
pius ab illis litteris. quam novum G6 abest; item in ra- 
surae initii forma rotunda vestivcium « vocalis. ἀναπείϑειν 
vide Anab. I 4, 11. V 7, 1. Cf. Mem. 1 3, 6 ubi Stobaeus. 
τὰ ἀναπείϑοντα habet, quod editores receperunt, libri autem. 
τὰ πείϑοντα. In primis cum ὡς poni verbum ἀναπείϑειν 
de eo, qui aliis persuadet ut credant (h. l ὡς of Θρᾷκες 
ἀδικοῦσι τοὺς “Ἑλληνας), monet Sturzius eiusque usus ad- 
fert exempla haec I 2, 52: ἀπαπείϑοντα οὖν τοὺς νέους 
αὐτὸν ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατός τὲ καὶ ἄλλους ἱκανώτατος 
ποιῆσαι σοφούς, Oecon. 19, 15. 16 bis, Hellen. VII 4, 16 
ἀναπειϑόμενοι ὡς ἡ πόλις προσχωρήσοιτο. ldem Sturzius 
S. V. πείϑειν eiusdem usus non nisi nostrum exemplum, 
de quo dubitamus, attulit, poterat tamen etiam Oec. 20, 
15 adhibere, ὡς uiv γὰρ ἂν δύναιτο ἄνθρωπος ζῆν ἄνευ 
τῶν ἐπιτηδείων οὐδεὶς τοῦτο αὐτὸς αὑτὸν πείϑει. 8. ἤδη 
ἔξω ὄντος C. pr. | ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ C, et reliqui; hoc 
autem αὐτοῦ eo libentius carebimus, quod sequitur in eo- 
dem enuntiato αὐτόν. ldem sentiunt Rehdantz et Schenkl. 
4. ἐν Σπάρτῃ mel. | ἐν τῇ Σπάρτῃ det. (Dind.). 9. ἐκόλαξζέ 
τε ἰσχυρῶς C. pr. A (B?) | ἐκόλαξέ τε αἰεὶ ἰσχυρῶς Οὐ corr. 
(non ἀεὶ ut Duebnerus dicit) cum reliquis. Ceterum mirum | 
et hic post verba ἀκολάστον et Il 4, 3: pro στράτευμα 
aliud substantivum item in μὰ terminans (nam hoe loco 
ματος. Il 4, 3 μὰ a prima manu est) in C. pr. fuisse. 
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Quod nescio an σύνταγμα fuerit utroque loco. | 11. καὶ 
γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώ- 
ποις ἔφασαν φαίνεσϑαι mel. ἄλλοις omittunt det. et vulg. 
(Dind.). Cobetus scripsit καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν αὐτοῦ τότε 
φαιδρὸν ἔφασαν φαίνεσϑαι deletis ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις, 
Schenkhus in censura edit. tertiae Cobetianae Zeitschr. 
für 0st. Gymnasien 1875 p. 832: τὸ γὰρ στυγνὸν ἄλλως 
αὐτοῦ τ. g. &. g. Restitui cum Rehdantzio et Madvigio 
Adv. cr. I p. 346 meliorum librorum testimonium ἐν τοῖς 
ἄλλοις προσώποις. ut esset: inter ceteros vultus, in qui- 
bus timor apparebat." Conferas locum a Rehdantzio lau- 
datum Cyrop. V 2, 34: ἐκ πολλῶν δὲ καὶ δυσϑύμων τε 
καὶ ἐξεστηκότων προσώπων ἤϑροισται (sc. φόβος). Item 
de pluribus Mem. III 10, 4: ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ 
πρόσωπα OL τε φροντίζοντες καὶ of μή; contra de uno ho- 
mine nisi apud poetas nunquam singularem numerum ad- 
hibitum videbis. 12. πρὸς ἄλλον C. pr. | πρὸς ἄλλους C, 
eum reliquis. — ἀρξομένους Schaefer | ἀρξαμένους C. pr. 
(quod etiamnune legi potest, vide Duebnerum), ἀρχο- 
μένους C, cum reliquis (Dindorfius scripserat πρὸς ἄλλους 
ἄρχοντας, Dobraeus deleverat ἀρχομένους). 14. ἄρξαιντο 
Rehdantz coniecit App. crit. p. 30 infra | ἤρξαντο libri. 
In eandem coniecturam incideram, quam sententia postu- 
lare videretur cum a Rehdantzio praereptam vidi. Eandem 
corruptelam vides inrepsisse in I 3, 1, ita tamen ut illo 
loco consentienti C. pr. et D testimonio coarguatur. — 
φοβεῖσϑαι εὐτάχτους C. pr. | φοβεῖσϑαι αὐτοὺς εὐτάχτους 
C, cum reliquis. 25. τὴν ἀλήϑειαν ἀσκοῦσιν C, cum re- 
liquis | ,,46x in rasura s litterarum, qui pr. .....'. ovct." 
Sic recte de C testatur Duebnerus, nisi quod eodem iure 
6 htterarum spatium indieare poterat. Quod vero coniecit 
in C. pr. óió&oxovowv scriptum fuisse, id veri est dissi- 
mile. Videtur mihi quidem ἃ novum ex antiquo 9 a cor- 
rectore effictum esse radendo. Quare quoniam de paroxy- 
tono constat, suspicarer in C. pr. fuisse ϑεραπεύουσιν, nisi 
obstare viderentur reliquiae quaedam litterarum in novo 6 
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ante x, quas enucleare non potui. 26. rovg πρώτους τοῦτο 
C. pr. | τοὺς πρώτους τούτους C, eum rel, vulg. Dind., τούτῳ 
Suidas. 28. [ἔτε ὡραῖος ὧν] Jacobs. 29. [στρατηγῶν] Cobet. 

Libl. II. 

1,1 damnavit Dindorf. — ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει 
mel. | ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου det. (Dind.). 2. of 
στρατηγοὶ C. pr. A (B?) | of τε στρατηγοὶ C corr. eum rel. — 
oí συνεπισπόμενοι Dind. coniecit ex vestigiis C. pr.: 6vv..... 
μενον (praef. Lips. XXII) | συνεπόμενοι C, cum rel, conf. 
IV 8,18. VIIA, 6, ubi meliores συνεπισπέσϑαι, deteriores 
συνέπεσϑαι praebent. 5. ὑπαίτιον C. pr. et pars codicum | 
ἐπαίτιον O, A et ali, vulg. (Dind.) 12. τῇ uiv — τῇ δὲ 
C. pr. | πῇ μέν — πῇ δὲ C, cum rel (Dind.) 13. μὲν 
δὴ omnes libri praeter A, qui μέντοι exhibet: ὁποῖον μέντοι, 
ἔστιν δὴ τὸ, ex quo Schneider (Dind.) fecit ὁποῖόν τι μέντοι 
ἐστὶ τὸς 16. παρασχευάσασϑαι mel | παρεσκευάσϑαι det. 
17. τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ C. pr. [τοῦ ὁμομητρίου καὶ τοῦ 
ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ C, cum rel, τοῦ ὁμομητρίου καὶ óua- 
πατρίου ἀδελφοῦ vulg. (Dind.) 20. τῶν μὲν ἀγαϑῶν τού- 
τῶν coniecit Cobet ex Duebneri de C testimonio: ,z«v in 
rasura." Re vera supersunt etiam nunc antiqui v vestigia 
ante rov terminationem | πάντων C, cum reliquis. 21. ἀσά- 
φειὰα legi in C. pr, ubi certissima sunt haec saltem: 
ες ἄφεια. Vide Comm. m. n. 15 et p. 18 cf. Polyb. I 1, 67: 
ἐξ ὧν ἦν ἀσαφείας, ἀπιστίας, ἀμιξίας ἅπαντα πλήρη | ὑποψία 
C, cum reliquis. 24. ταὐτὰ scripsi | ταῦτα libri. 25. τάττετ᾽ 
αὐτόν us Scripsi, cum C. pr. habeat τάττετάν μὲ (fallitur 
Duebnerus dicens τάττεταί μὲ in C. pr. esse) | ταττετεί μὲ 
vel τάἄττετέ μὲ C4, τάττετέ μὲ vulg. (Dind). 26. ὅτι 
φλυαροίη ὅστις λέγοι ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ Ba- 
Gia πείσας εἰ δύναιτο lectionem librorum retinui; 
quod enim ad universos pertinet, id dici potest etiam de 
uno quoque, idque eo aptius, quod de sua quisque salute 
inprimis sollicitus est. ltem oratione recta adloqui poterat 
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ile adversarium: ,stultus es qui putes te aliter servari 
posse." Quare nec cum Cobeto πείσαντας ἢ δύναιντο scri- 
bere necessarium duxi nec eum Madvigio Adv. cr. I p. 346 
ἢ βασιλέα πεῖσαι εἰ δύναιντο, in qua coniectura displicet 
etiam contorta verborum compositio. Praeterea in utraque 
emendatione post ὅστις λέγοι desidero subiecti commutati 
significationem, ut ante cv τυχεῖν censeam inserendum 
fuisse ἑαυτοὺς vel σφᾶς. 21. καταφρονήσας legi in C. pr. | 
μέγα φρονήσας C, cum reliquis. Cf. Comm. m. n. 7 et 
similem locum 1Π1 4, 2. 80. ἐμοί. ὦ ἄνδρες mel. | ἐμοὶ 
δέ, ὦ ἄνδρες det. 35. ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς 
μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεϑα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι 
ἐφ᾽ ὑμῖν C. pr. | inter μᾶλλον et ἐκεῖνον addit C, cum 
reliquis: ἣν Óvvogus?9e, quod additamentum nec necessa- 
rium post πάντα ποιητέα nec structurae satis conveniens 
videtur ad similitudinem eorum quae antecedunt ὡς ἣν 
δύνωνται ἀπολέσωσιν factum esse. 36. ἀϑυμοῦντας det. et 
vulg. | in C mira forma terminationis est, quae ex com- 
pendis archetypi a librario C codicis non intellectis sed 
anxie depictis orta esse videtur. A inde effecit ἀϑύμους 
supra scripto v, B ἀϑύμους, quod in plurimas editiones 
recentioris aetatis iniuria receptum est. 38. ὠφελῆσαι 
mel. | ὀνῆσαι det. (Dind.). 40. δέος C. pr. A (B?) | δέοι 
τι C, cum rel 43. τούτους {δ᾽ ὁρῶ Cobet. 

2,1 προφυλακὰς non solum A et B, sed etiam C, 
quod Bueinerum fugit | προφύλακας det. 2. ἄνδρες στρατιῶται 
mel. IL. ἄνδρες στρ. det. (Dind.). 4. Κλεάνωρ ὃ Ὀρχομένιος 
mel. | ὃ omittunt det. (Dind.). 8. βουλόμεϑα C. pr. (fallitur 
Duebnerus qui testatur in C. pr. βολ.. ὄμεϑα fuisse) A (B ?) | 
βουλευόμεϑα C, cum ceteris. (Rehdantz.) 11. ὡς ἀφανιούν- 
τῶν τὰς Ὑ ΤΌΝ det. | ὡς ἀφανιούντων αὖϑις τὰς "Ojos 

mel et E (qui hoe loco deteriores sunt) (Dind.) — ὑπο- 
στῆναι αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι τολμήσαντες C. pr. (quod Duebnerum 
fugit; vide Comm. m. n. 1.) | v. αὐτοῖς ᾿᾽Α4. v. C, cum rel. 
13. μνημεῖον conieci ex C. pr. in quo superest μν... 0v 
vide Comm. m. n. 14. 16. ὅτι οὐ ϑέλουσι C. pr. | ὅτι ϑέ- 
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λουσι C, eum reliquis. — [μὴ] δέχεσθαι Schenkl. 17. ὅτι, 
of ᾿Δριαίου conieci ex vestigiis C. pr., ubi etiam nunc ad- 
paret in initio ὅ et in media rasura antiquus spiritus lenis. 
Comm. m. n. 18 | εἰ οἵ κύριοι grandibus et late distan- 
tibus litteris C, cum reliquis plurimis, & οἵ Κύρειοι T, 
εἰ of Κυρεῖοι D, vulgata. — ἔφυγον Cobet | ἔφευγον libri. 
— [πρὸς] ἐκείνους Hertllinus. 19. ἑνὶ δὲ μόνῳ C. pr. Α 
(B?) | &i. μόνῳ C. corr. cum rel. — [ἡμᾶς] ARehdantz. | 
Ceterum in C. pr. non erat εἰ ἡμᾶς (quod Duebnerus dicit) 
sed τη μας quod C. pr. ita mutavit, ut τ deleret et post 
uc adderet g. lllud autem τῇ μὰ nescio an ex τῇ μάχῃ! 
ortum sit. 20. ἁμαρτήσονται Schenkl. | ἁμαρτήσουσι C. pr., 
ἁμαρτάνουσι C, eum rel 22. εἰ — ἄποροί εἰσί Tehdantz | 
πα ἬΝ lay wel. , ἣν — ἄπ. ὦσι det., vulg. (Dind.). 23. ὅτε 
ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ Cobet | ot. ἐν βασιλέως χώρᾳ C. pr., οὐ 
βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ C,, βασιλέως ἄκον- 
τος in margine cum --— adposito cui respondet —— supra 
versum eie o? et ἐν scriptum; τῇ deinde a C, insertum 
inter ἐν et βασιλέως; unde inepte effecit A: οὗ ἐν βασι- 
λέως ἄκοντος τῇ βασιλέως χώρᾳ.  Contraxit E ommia in | 
o? ἐν βασιλέως χώρᾳ ἄκοντος. Reliqui habent idem quod 
C, seribi voluit. Ceterum iam Dindorfius βασιλέως ἄκοντος 
incluserat, Breitenbachius etiam τῇ omisit cum (C. pr. 
24. κατασκευαζομένους mel. | παρασκευαζομένους det. 26. νῦν 
σκληρῶς ἐκεῖ Rehdantz | vv οἴκοι σκληρῶς ἐκεῖ mel. οὐ ET corr. 
νῦν οἴκοι κλήρους cet. (ἀκλήρους vulg. Dind.) — βιοτεύοντας 
Cobet | πολιτεύοντας libri --- πλουσίως O. pr. | πλουσίους 
C, cum reliquis. Cf. ad I 9, 16 et Comm. m. n. 21a. - 
27. τοῦτο δεῖ C. pr, A (B?) K quod scripsi commate cum 
antecedentibus coniungens*) | τοῦτο δὴ δεῖ C corr. et rel. 
Sed cf. III 1, 24 ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταῦτ᾽ ἐνθυ- - 
μοῦνται, μὴ ἀναμένωμεν Kuehner II p. 725 et 726. --- 
ὅπως àv C. pr. | πῶς ἂν C, et rel, lectionem C. pr. re- - 

*) in contextu editionis δὴ illud errore servatum est. 
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stituit Rehdantz qui confert V 7, 7. 31. ψηφίσασϑαι (post 
ἀπειϑῇ) L T | ἣν ψηφίσασϑαι C. pr. A (qui ψηφήσασϑαι), 
ἣν coniunctione ex initio enuntiati errore repetita, ἣν 
ψηφίσασϑε C corr, εἰ ψηφίσασϑε E, ἣν ψηφίσησϑε re]. 
(vulg. Dind.) 33. πάντες mel. | ἅπαντες det. 34. ὧν προσ- 
δοκεῖ μοι C. pr. | ὧν προσδοκᾶν δοκεῖ μοι C, cum rel, ὧν 
προσδεῖν δοκεῖ uon! Wyttenbach et edilidios post dum 
Lectionem C. pr. restituit Madvig adv. crit. I p. 346, cf. 
Comm. m. n. 9. 35. διώκοντες καὶ δάκνουσιν legi in C. pr. 
,vel mordent persequentes." | διώκουσί τε καὶ δάκνουσιν 
C, eum rel. Comm. m. n. 10. 36. ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἡ det. | 
iv. ἀσ. εἴη mel 37. εἰ δὲ C. pr. | εἰ δὲ μὴ C, cum rel. 
εἰ δὲ vernacule ,andernfalls^ vide Kuehner II p. 987, 6. — 
ἐγὼ καὶ C. pr. [ἐγώ vs xoi C, cum rel. 

3,2 ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ mel. | ἐνθάδε εἰμὶ det. 4. παρη- 
κολουϑήκει legi in Ο. pr. (fallitur Duebnerus dicens παρη- 
κολουϑήσει in C. pr. fuisse) | παρηκολούϑει C, cum reliquis. 
Plusquamperfectum à me receptum Besifcal: comes ei 
erat cf. Kuehner II p. 132. 6. εἰς “τετρακοσίους C B (A?) | 
ὡς τετρ. reliqui (Dind.) 8. τῶν ὁπλιτῶν mel | τῶν τε 
ὁπλιτῶν det. 15. καταλαμβάνοι mel. | καταλάβοι det. 16. μέλ- 
Aoiuev mel | μέλλομεν det. 18. τούτων μὲν δῶμεν ἀργύριον 
Rehdantz | τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον CA .(Dind.) 
τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῷ ἀργύριον. Β, τούτῳ μὲν ἀργύριον 
δῶμεν E, τούτων τῷ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον reliqui. — 
ἐν τῷ τεταγμένῳ mel. | ἐντεταγμένῳ det., vulg. (Dind.) Reh- 
dantzius confert Cyrop. VI 2, 37. Bitte adhibitum 
videmus ἐν τῷ τεταγμένῳ εἶναι᾽ in inscriptionibus C. I. A. 
I 40 v. 47, Mitth. des arch. Instit. Athen 1877 II 208 
in foedere Athen. cum Thessalis inito v. 46—48., edito 
a Koehlero, in plebiscito Athen. in honorem filiorum Leu- 
conis edito a Schaefero v. 63 (Mus. Rhen. XXXIII p. 415 ff.) 
20. ἔδοξε καὶ ταῦτα mel. | ἔδοξε ταῦτα det. — καὶ ἵππαρχος 
ἐπεστάϑη C cum reliquis praeter E | καὶ ἵππαρχος δὲ ἐπε- 
στάϑη E (Dind. Nec verum est δὲ illud in C. pr. post 
ἐπεστάϑη fuisse, quod Duebnerus testatur; imo fuerat καὶ, 
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quod aut ab eadem manu aut a correctore quodam recte. 
deletum est. 

4,1 ἔδει αὐτοὺς C (quod fugit Duebnerum) B (A?) | 
αὐτοὺς ἔδει, reliqui, vulg. 3. τῶν πελταστῶν C. pr. A | τῶν 
τε πελταστῶν C corr. cum rel cf. ad 3, 8. 9. πεφευγότες, 
Hehdantz olim | ἀποφεύγοντες C. pr. AL (B?) T | ἀποπε- 
φεύγοντες C COIT., “ἀποπεφευγόντες L οἱ Hell. IV. 3, 18: 
ὡς εἶδον τοὺς συμμάχους πρὸς E Lenin πεφευγότας. 10. ἐν- | 
τεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν C B | δ᾽ omittunt ceteri — πρὸς 
τεῖχος ἔρημον μέγα [κείμενον] Cobet, nisi quod χείμενον 
prorsus omisit, ego inclusi, cum in omnibus codicibus 
extaret | πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα κείμενον C. pr, πρὸς 
τεῖχος ἔρημον μέγα πρὸς τῇ πόλει κείμενον C, cum reliquis; 
πρὸς τῇ πόλει incluserat Dindorf. 11. τοῦ δὲ τείχους mel. | 
τοῦ δὲ κύκλου det. (vulg. Dind.); videtur ex 8 7 huc 
translatum (Breitenbach). --- ὅτε ἀπώλλυσαν C et reliqui 
praeter Α [ὅτε ἀπώλεσαν A (vulg. Dind.)  Imperfectum 
restituit Krueger; cf. 8 8: ὅτε ἐλάμβανον. 12. Ζεὺς δὲ 
βοοντῇ κατέπληξε legi in C. pr. cuius haec vestigia hodie 
cognoscuntur: Ζεὺς .. βροντῇ ..T.mA.É. (δὲ coniecerat 
iam Dindorfius) | Ζεὺς δ᾽ ἐμβροντήτους ποιεῖ. Cf. Comm. m. 
n. 13 et quae ibid. p. 17 de vulgata lectione fusius dis- 
putavi 14. τῶν τάξεων ὄπισϑεν καταστήσας C. pr. | τῶν 
τάξεων εἶχεν ὕπισϑεν καταστήσας C, cum reliquis (Dind.). 
15. [Σχύϑαι) Krueger. — (αἵ ILarcher. 10. τῇ τότε ἀκρο- 
βολίσει. quod incluserat Dindorfius ex Mureti sententia, 
retinui; opponitur enim eis qua III 3, 7 narrantur. — 
μακρότερον γὰρ oi τε Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ 
τῶν τοξοτῶν C. pr. | πλείστων inter τῶν et τοξοτῶν inserit 
C, cum reliquis (Dind.), of ἱΡύδιοι τῶν τε Περσῶν Dind. 
olim et in editionibus omnibus; postea lacunam esse sta- | 
tuit cum plerisque quae ab aliis aliter expletur: a Mad- 
vigio ita ut of Κρῆτες ἐτόξευον in fine addatur, a Schenklio 
minus apte, ut post ἐσφενδόνων inseratur καὶ τῶν σφεν- 
δονητῶν. τε ante ἱΡύδιοι ex Matthiaei sententia in y mutato. 
Ali etiam τῶν τοξευτῶν verba corrupta esse statuunt, ut 
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Cobetus, qui loco τῶν τοξοτῶν scripsit: oí Κρῆτες ἐτόξευον. 
Mihi videntur praeter ea, quae Madvigius supplevit, etiam 
alia excidisse. 18. τῇ ἀκροβολίσει C. pr. | ἐν τῇ τότε ἀκρ. 
C, cum reliquis. 19. πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι C. pr. | ὅτι 
Biusiiioy ἰσόπλευρον C, cum reliquis (vulg. Dind.; ordinem 
verborum ex C. pr. restituit Cobet) — στενοτέρας mel. et 
pars det. cf. Choerobosc. in Bekk. Anecdot. III p. 1286, 
Hertlin. ad Cyrop. II 4, 2. | στενωτέρας rel. (vulg. Dind.) — 
[ἀνάγκη] Cobet. 21. οὗτοι δὲ libri | οὕτω δὲ Weiske (Dind.) 
scripserat, ut subiectum esset extremum enuntiati voca- 
bulum οἵ λοχαγοί. — [οἵ Aoyeyoí] Krueger. 22. ἂν ἐξεπίμ- 
πλασαν Krueger.  ἀνεξεπίμπλασαν codd. — στενότερον 
DIK | στενώτερον reliqui cf. ad 8 19. 82. οἵ ἀπόμαχοι; 
Cof τε τετρωμένον Cobet | of ἀπόμαχοι τετρωμένοι mel. 
ἀπόμαχοι τετρωμένοι det. ἀπόμαχοι οἵ τετρωμένοι Zeune 
(Dind.). 33. διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμῶντας det. (διέφερεν ἐκ 
χ. ὁρμωμένους Suidas) | διέφερον ἐκ χ. ὁρμῶντες mel. (Dind.). 
48. μόλις ἑπόμενος mel. | μόλις ἑπομένοις det. 49. svoyxa- 
σαν (ἀναλαβόντα BDisschop. 

5,1 καταβάντες mel | καταβάντες εἰς τὸ πεδίον det. 
— ἐστρατοπεδεύοντο mel. | ἐστρατοπεδεύσαντο det. 5. [Ἐλ- 
ληνες} Rehdamtz. 1. συνῇσαν Rehdantz | ἐνῆσαν mel, συν- 
ἦλϑον det. 13. [ἢ πρὸς Βαβυλῶνα) inclusi verba, duni 
inven in C | ; zx. B A D, ἢ z. B reliqui; quod de- 
leverat Reiske. — ϑαυμάξουσιν T corr. | ϑαυμάξειν mel. 
ϑαυμάξοντες det. 14. ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν Tiehdantz [ 
ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν mel. (nisi quod B ἐπεί), ἀμφὶ τὰ 
ἐπιτήδεια ἦσαν det. (vulg. Dind.) — of δὲ στρατηγοὶ mel.| 
of δὲ στρατηγοὶ καὶ of λοχαγοὶ det. 

Lib. IV. 

1, 1—4 damnavit Dindorf; ceterum $8 2—4 utpote 
quae in C B E deessent ex contextu reieci 7. πρίν τινας 
mel. | πρέν τινα det. C, 9. ὅπου τις Cobet.|0 του τις D, 0 τι 
τις reliqui, (Oro τις Θὲ βμαύεο. vulg., Dind.) 10. ἐπετί- 
Pevro plerique libri | ἐπετίϑετο C (de quo tacet Duebnerus), 
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ἐπέϑεντο BEN (vulg. Dind.). 14. ὑποστήσαντες C B (A?) | 
ὑποστάντες det.; meliorum lectionem restituit Rehdantz. 
17. ἐνταῦϑα mel, | ἔνϑα det. 19. Debebam cum Cobeto 
Scribere ὑπέμενεν; ef. Nitzsche, Zeitschr. für G. W. 28, 
p. 861. 22. ὅπερ καὶ ἡμᾶς Rehdantz | ὅπερ καὶ ἡμᾶς xad 
mel, ὅπερ ἡμᾶς καὶ det. (vulg. Dind.) 24. [διὰ ταῦτα] 
Cobet. Sed C. pr. pro διὰ aliam vocem duarum litterarum 
habuerat. 27. [/49x&g| bis, deinde ['49x&g καὶ οὗτος] 
Disschop. 

2.1 δείλη. of δ᾽ ἐκέλευον mel  δείλη. ἤδη δ᾽ ἐκέ- 
λευον det, ἤδη δείλη. of δ᾽ ἐκέλευον Hutchinson, δείλη 
ἤδη. οἵ δ᾽ ἐκέλευον Dind. 3. παίοντες libri | πταίοντες 
Schneider. 10. ἀποκόψαι ἦν ἀνάγκη C corr. cum pleris- 
que | ἀποκόψαι ἀνάγκη C. pr. ἦν omittens in fine versus, 
cum ab ἀνάγκη versus proximus incipiat, item omittunt 
Α et E. 12. ἐδύνατο Cobet | ἐδύναντο libri. 18. [καὶ] 
Schneider. 10. [eine] Cobet. 17. ἀπὸ vo) λόφου C. pr. B| 
ἀπὸ “τοῦ πρώτου λόφου C corr. cum rel. 19. πάντες οἵ ἐκ 
τούτου τοῦ τύπου συνερρύησαν ἐνταῦϑα πολέμιοι Rehdantz | 
πάντες. οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν ἐνταῦϑα οἵ 
πολέμιοι C. pr., πάντες of ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν᾽" 
ἐνταῦϑα ἵσταντο οἱ πολέμιοι C, cum rel. (vulg. Dind.), συνερ- 
ρύησαν. ἔνϑα ἵσταντο of πολέμιοι Cobet., ἵσταντο of πολέμιον 
delevit Schneider. 20. πέτρους C. pr. | πέτρας C, et rel. 
23. ὅσα- περ Dindorf | ὥσπερ libri. 

3,1 ἀνέπνευσαν scripsi vestigia C. pr. secutus, in 
quo deprehenduntur: ἀνέπ.. υσαν. Comm. m. n. 11 | &ve- 
παύσαντο C, et rel — [τῶν Καρδούχων] Schenkl. 8. καὶ 
νύχτα C. pr. | καὶ τὴν νύχτα C, cum rel 12. διαβάντες, 
λαβόντες C B (A?) | διαβάντες καὶ λαβόντες rel. 16. [ταῦτα] 
καλῶς Dind. praef. Lips. XIX | ταῦτα καλῶς mel. etHL ; 

καλῶς ταῦτα reliq. (vulg. Dind.) (καλῶς πάντα Cobet). 
18. ἐτόξευον καὶ C. pr. | ἐτόξευόν τε καὶ C, cum rel. 21. &mo- 
ληφϑείησαν legi in C. pr, in quo nunc quoque adparent: 
ἀπο.. φϑείησαν; coniecerat iam Rehdantzius ex Duebneri 
de hoc loco testimonio: ,xÀsc in rasura" | ἀποκλεισϑείησαν 
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C, eum rel Cf. Comm. m. n. 4. — ὡς πρὸς τὴν τοῦ 
ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν C A (B?) | ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ 
ποταμοῦ ἔκβασιν ἄνω reliqui praeter E qui ἐκ pro ἀπο 
habet; (ὡς π. τὴν ἀπὸ τ. m. ἔκβασιν omisso ἄνω vulg. 
Dind.) Cf. Breitenb. ad hunc locum. 

4,9. εἶχον [τὰ ἐπιτήδεια] ὅσα scripsi ex Rehdantzii 
sententia qui εἶχον [πάντα τὰ ἐπιτήδεια] exhibuit | εἶχον 
τὰ ἐπιτήδεια ὅσα mel, εἶχον πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὅσα det. 
(vulg. Died.) (εἶχον πάντα [τὰ ἐπιτήδεια] ὅσα Sturz et 
ali) — ὅτι κατίδοιεν νύκτωρ πολλὰ πυρὰ φαίνοντα C. pr. | 
ὅτι κατίδοιεν στράτευμα καὶ νύκτωρ πολλὰ πυρὰ φαίνοιτο 
C, eum rel. (lectionem C. pr. restituit Cobet). 14. [εἰς 
τὰς κώμας] Krueger. 16. xol αἵ ᾿Δμαξόνες Schneider | καὶ 
'"Auotóveg mel, ef "4uefovsg det. 17. στρατοπέδου legi in 
C. pr. conf. Boum: m- 2.6. | στρατεύματος C, eum rel. 

5,2 ἐλέγοντο δ᾽ οὐδ᾽ αἵ πηγαὶ πρόσω εἶναι Dindorf. 
ἜΝΘΑ δ᾽ οὐδὲ πηγαὶ πρόσω εἶναι C. pr. A (qui hoc 
loco marginalem lectionem codicis C non respexit), ἐλέ- 
yovro δὲ αὐτοῦ αἱ πηγαὶ ov πρόσω εἶναι C, in margine 
eum reliquis (in C margo ita desectus ut αἵ πη litterae 
solae nune in priore versu extent, οὐ πρόσω εἶναι in al- 
lero; ceterum quod in editione Oxoniensi Dindorfiana 
dicitur ἡ πηγαὶ in C, esse, videtur errori typographi de- 
beri) 3. σταϑμοὺς τρεῖς καὶ παρασάγγας δέκα Krueger | 
σταϑμοὺς τρισκαίδεκα C. pr., σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
πέντε xol . .. . C, (margine desecto) h. e. στ. vg. πα- 
ρασάγγας πεντεκαίδεκα reliquorum praeter A; qui quod 
σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας πέντε exhibet, inde explicatur, 
quod librarius huius libri in margine C codicis, qui a 
glutinatore iam desectus esset, nil nisi πέντε καὶ inve- 
nerat; nec debebat, quod factum est a critieis quibus- 
dam, hie locus inter eos adferri, quibus demonstraretur 
etiam À nonnumquam solum veram lectionem servasse. 
Imo sie videtur esse statuendum, communem omnium 
librorum archetypum verba ita mutilata habuisse, ut in 
C. pr. extant: σταϑμοὺς τρισκαίδεκα; haec a librario 

Hug, Xenophontis expeditio Cyri. C 



XXXIV 

archetypi alterius familiae ad similitudinem 8 2 correcta 
esse in σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα, quae 
more 8uo C, etiam in C intulit. Hane vero emendationem 
alterius familiae falsam esse dudum cognitum est, eum 
non potuerint qui nive multa in itinere impedirentur (διὰ 
χιόνος πολλῆς) idem spatium itineris conficere quod ex- 
pediti confecerant. Melius igitur librario illo Kruegerus 
in corruptis σταϑμοὺς τριςκαίδεκα coniecit latere σταϑμοὺς 
τρεῖς παρασάγγας δέκα. 4. ἀνεῖναι legi in C. pr. cf. Comm. 
m. n. 5 | λῆξαι C, cum reliquis (λωφῆσαι Cobet) cf. Her. 
II 113 οὐ γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα, lV 152. 5 [τι] Bor- 
nemann. 8. περιτρέχειν scripsi | παρατρέχειν libri. Ad haec 
Madvigius adv. crit. I p. 347: ,,egeroéysw τινί nihil est; 
nec minus ineptum, 51 absolute accipitur, praetercurrere. 
Valde vereor, ne quis hoc addiderit, sweewrrere accipi 
volens. Dativus pendet a διδόντας.“ Quod verbum Mad- 
vigius eicere voluit, id leni mutatione emendandum duxi 
scribens περιτρέχειν, quod pendet a δυναμένους. dativus 
autem roig βουλιμιῶσιν a διδόντας. Cogitanti enim passim 
et locis inter se satis remotis τοὺς βουλιμιῶντας in itinere 
sparsos fuisse, cogitanti deinde festinatione opus fuisse, ne 
antequam ad eos perveniretur mors eos praeriperet, vide- 
buntur rectissime dimitti ad eos δυνάμενοι περιτρέχειν uti 
Xenophon ipse dicitur περιὼν περὶ τὰ ὑποζύγια. Monendum 
denique τρέχειν verbo et eius compositis saepe usum esse 
Xenophontem: προστρέχειν IV 3, 10, προτρέχειν IV, 7, 10, 
ἀποτρέχειν V 2, 6, κατατρέχειν V. 4, 28, συντρέχειν VII, 6, 6. 
10. ἀπέχει mel. | ἀπέχοι det. 13. καὶ εἰς τὴν νύχτα A (B?) 
CELTZ | καὶ εἰ τὴν νύκτα reliqui (vulg. Dind.) 14. πε- 
ριεπήγνυντο libri | περιεπήγνυτο Dind. (ἐπήγνυντο Suidas). | 
15. οὐκ ἔφασαν πορεύεσϑαι libri | οὐκ ἔφασαν πορεύσεσθαι 
Cobet (Dind.). Confer Rehdantzium explicantem: ,sagten: 
wir gehen nicht weiter.^ 16. (rovc? Cobet. 18. of ὀπισϑο- 
φύλακες mel. | of uiv ὀπισϑοφύλακες det. (Dind). — [ἅτε 
ὑγιαίνοντες] Rehdantz. 21. of περὶ Ξενοφῶντα ommes libri 
praeter B | of ἀμφὶ τὸν Ξενοφῶντα B, of ἀμφὶ Ξενοφῶντα 
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Cobet (Dind.) 24. ἐν τῇ κώμῃ Schenkl | ἐν ταῖς κώμαις 
libri (ἐν τοῖς κωμήταις Krueger). 26. ἐτρέφοντο mel. et 
EHL | ἐτρέφετο ceteri det. (Dind.) 27. τούτους ἔδει 
C. pr. [τούτους δ᾽ ἔδει C, cum rel. 28. ϑαρρεῖν αὐτὸν ἐκέ- 
Aeve mel. | ϑαρρεῖν ἐκέλευεν αὐτὸν det. ϑαρρεῖν ἐκέλευε 
Suidas (Cobet, Dind.). 35. [καὶ λοχαγῶν] Schenkl. 

6, 1 ἡγήσαιτο det. | ἡγήσοιτο mel. 7. τοὺς στρατηγοὺς 
det. | στρατηγοὺς mel. 10. (ὡς ante ἐλάχιστα Hutchinson. 
11. ἀνθρώπους scripsi vestigia C. pr. secutus | ἄνδρας C, 
cum reliquis. De C recte Duebnerus testatur οἀνθϑρώ- 
πους C. pr., ut videtur, qui nune cv, et δρας in rasura 
6 litterarum." Cui testimonio hoc addo, inter novum δρας 
et insequens παρεσχ. vestigia erasi c (i. e. terminationis 
vocis ἀνθρώπους) eonspici. 12. ἢ ἡ ὁμαλὴ det. | ἢ ὁμαλὴ 
mel. (ἡ ὅμαλη C). 18. τῷ ὄρει mel. | τῷ ἄλλῳ ὄρει det. 
(vulg. Dind.). 15. νόμιμον παρ᾽ ὑμῖν ἐστιν Rehdantz | νό- 
μέμον μὲν γὰρ ὑμῖν ἐστιν BCE., νόμιμον γὰρ ὑμῖν ἐ. A, 
νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐ. rel. (vulg. Dind.) 18. καταβαίνειν εἰς 
τὸ ἴσον ἡμῖν C, cum omnibus praeter A et B | καταβαί- 
νειν ἡμῖν C. pr. A (qui quod in margine C codicis iam 
erat, non respexit), καταβαίνειν ἡμῖν εἰς τὸ ἴσον B, cum 
Apostolius signum: quo signifieatur ubi εἰς τὸ ἴσον sit 
inserendum, ἃ €, inter καταβαίνειν et ἡμῖν positum non 
vidisset. Item non vidit Duebnerus. 19. ἐθέλοντες ἀγαϑοὶ 
legà in C. pr., in quo nune quoque: é9£4... y. ϑοὶ ad- 
parent, reg igitur terminatio solito compendio indicata erat. 
Vide Comm. m. n. 12 | ἐθελούσιον C, cum reliquis. Ad 
lectionem C. pr. conferas HI94. IV 1, 26. 22. τὸ ὄρος 
ἐχόμενον CB | τὸ ὄρος A, ἐχόμενον τὸ ὄρος reliqui. 24. ἀλ- 
λήλοις det. ἀλλήλων hiek (Dind.). 

1,9 Χειρίσοφος μὲν οὖν mel | Χειρίσοφος μὲν det. 
(Dind.). uiv ovv meliorum aptum est post parenthesin. 
7. προϊέναι Cobet προσιέναι mel, παριέναι det. 8. μετὰ 
τούτους scripsi! μετὰ τοῦτο libri. Cf. 8 19: μετὰ τοῦτον. --- 
ὑπῆλθον Cobet | ἀπῆλθον libri. 10. evéyofev C. pr. | &ve- 
χάξζετο C, eum rel cf. IV 1, 16 ἀναχάζοντες. 11. παρα- 

c* 
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δράμῃ mel. | παραδράμοι det. 12. ἀντηγωνίζοντο conieci ex 
reliquiis C. pr. in quo καὶ... τηγωνίξοντο deprehenduntur. 
Vide Comm. m. n. 8. | διηγωνίζοντο C, cum rel. 13. εἶτα 
ἑαυτὰς C. corr. (fortasse C. pr., qui posuerat, lineis ipse 
delevit καὶ) | εἶτα καὶ ἑαυτὰς C. pr. cum reliquis. Fallitur 
Duebnerus dicens καὶ supra versum additum esse: fuerat 
in versu ipso. — ἐνταῦϑα δὴ C. pr.  ἔνϑα δὴ C, cum rel. 
— Αἰνείας mel. | Aivíag det. . 16. ἀποτεμόντες Matthiae 
ἀποτέμνοντες libri. Cf. V 4, 17. 11. μαχούμενοι mel. 
μαχόμενοι det. 18. ἐπὶ τὸν “ρπασον ποταμόν det. | ἐπὶ 
"Apnuagov σύ. mel. 19. ἐκ ταύτης [τῆς χώρας] ὁ ἄρχων. Schenkl | 
en ταύτης τῆς χώρας ἄρχων C. pr., ἐκ "ταύτης τῆς χώρας 
0 ἄρχων C, cum rel, (ἐκ ταύτης ὃ τῆς χώρας ἄρχων Schnei- 
der vulg. -Dind.). 20. ἐνέβαλλεν mel. et G. Z (Rehdantz) | 
ἐνέβαλεν ceteri (vulg. Dind.) — [ξαυτοῦ] Schenkl Stud. I 
p. 578; etiam a Suida omittitur | ἑαυτοῦ mel, ἑαυτοῖς ce- 
teri. — ἕνεκεν συνέλϑοι conieci ex reliquiis C. pr., in quo 
nune deprehenduntur ... . £v .. . ἔλϑοι | ἕνεκα ἔλϑοι C, 
cum rel. Vide Comm. m. n. 17. 21. ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ 
ὄρους; κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο C. pr. | ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους 
καὶ κατεῖδον τὴν ϑαλασ. . (margine desecto) C, cum reli- 
quis qui ϑάλατταν ox bibenbs ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους. Omisi 
quod ἃ C, in margine additum est: xol κατ. τὴν Oc. ut- 
pote ex 26 explicationis causa additum. 22. γὰρ ὄπισϑεν 
mel. | γὰρ καὶ ὄπισϑεν det. 23. ἐπειδὴ δ᾽ ἡ Bor Krüger | 
ἐπειδὴ δὲ βοὴ libri. 21. [rijg νυκτὸς] Cobet. 

8, 92 ὑπὲρ δεξιῶν mel. | ὑπὲρ δέξιον I K, ὑπερδέξιον 
rel (vulg. Dind.) Cf. Breitenbachium et Rehdantzium sie 
explicantes εἶχον ὑπὲρ δεξιῶν: ,sie hatten rechts über sich." 
3. ἐξικνοῦντο γὰρ ov οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδὲν Rehdantz | ἐξικ- 
νοῦντο γὰρ οὐ οὔτε ἔβλαπτον οὐδὲν C. pr. ἐξικνοῦντο δὲ 
ov οὔτε ἔβλαπτον οὐδέν C, ΒΑῈ (qui tamen in fine οὐδένα), 
ἐξικνοῦντο δὲ οὐδὲ οὕτως οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδένα ceteri. Cf. 
Rehdantzium explieantem: εἰς τὸν ποτ.: aber nur in den 
Fluss, was natürlich nieht in der Absicht der M. lag, son- 
dern von X. etwas moquant zugefügt, und durch γὰρ er- 
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klürt wird." 6. Pro ἔρχεσϑε fortasse χωρεῖτε in C. pr. 
scriptum erat. Etiam Duebnerus adnotat, vocabuli, quod a C, 
rasura deletum est, penultimam cireumflexum habuisse. 
superest enim hie accentus, ita tamen ut adpareat eum 
cum vocali quadam coniunctum fuisse, quae vix alia fuisse 
potest quam e; diphthongi compendium. 9. ὄρος μέγα" 
καὶ ἐπὶ C. pr. | ὄρος μέγα, προσβατὸν δὲ" καὶ ἐπὶ C, cum 
reliquis. Omisi προσβατὸν δὲ quod Schenklius inclusit, cf. 
8 11 ubi de eodem monie: τῇ uiv ἄνοδον — τὸ ὄρος. 
10. ὅτε δοκοίη C. pr. ὅτε δοκεῖ C, cum rel. (ὅτε of δοκοίη 
Cobet). 11. ἐπὶ πολλῶν JBisschop | ἐπὶ πολλοὺς libri (Bis- 
schopio adsentitur Dind. praef. Lips. XXII). — ἀνθρώπων 
ἐμπεσόντων det. | ἀνθρώπων πολλῶν ἐμπεσόντων mel. πολ- 
λῶν post ἀϑρόων locum non habere demonstravit Schenkl 
Stud. Xen. I p. 590. 12. [of ἔσχατοι λόχοι] Cobet — [ὃ λό- 
xoc] -Hehdamntz olim. 18. μείνῃ libri | μενεῖ Dindorf. Cf. 
adnotationem meam ad Plat. Symp. 175 B. 6. 14. πάλαι 
σπεύδομεν det. | πάλαι ἐσπεύδομεν mel. 18. of δὲ κατὰ τὸ 
᾿Δρκαδικὸν πελτασταί Οὐ. pr. | ἰδόντες δὲ αὐτοὺς διχάξοντας 
οἵ κατὰ τὸ "4g. mz. C, cum rel (vulg., Dind., nisi quod 
διαχάξοντας cum Schneidero scribunt). Additamentum ἰδόν- 
τὲς --- διχάζοντας videtur ex S 17 initio effictum esse 
of δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον αὐτοὺς; supervacaneum non modo 
id quidem sed etiam molestum post διεσπάσϑησαν et κενὸν 
ἐποίησαν et ante νομίσαντες φεύγειν. 25. σωτήρια Cobet : 
τῷ σωτῆρι libri. 27. Signum lacunae inter παγχράτιον et 
καλὴ ϑέα ἐγένετο posuit Schenkl, quocum omisi inane sup- 
plementum Stephanianae editionis ἕτερον καὶ, quod Din- 
dorfius incluserat. Nec multo melius quam Stephano res 
cessit Rehdantzio qui cum DV πάλη et πυγμὴ exhibens 
talem orationem voluit esse Xenophonteam πάλη δὲ xoi 
πυγμὴ καὶ παγκράτιον καλὴ ϑέα ἐγένετο. In lacuna potius 
censendum est fuisse nomen gentis alicuius, fortasse Ar- 
cadum, quae his certandi generibus excelluerit. 28. ὑπο- 
στρέψαντας Dindorf | ἀποστρέψαντες mel., ἀναστρέψαντες det. 
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Lib. V. 

1, 1 dammavit Dindorf. 2. “έων mel. | ̓φντιλέων det. 
3. of παριόντες Herllein, oi παρόντες libri. 10. (ἔχων; 
Schenkl. 12. καταγάγωμεν det. | κατάγωμεν mel. (Dind.). — 
ναῦσϑλον scripsi cf. Hesych. s. v. | ναύσταϑμος C (fallitur 
Duebnerus dicens in C scriptum ναύσταϑμον) A, ναύσταϑμον 
B E, ναῦλον ceteri. Ad ναῦσϑλον formam cort em 
ab Hesychio, qui sat multa ex Xenophonte servavit, ducere 
videtur meliorum lectio depravata. 

2, 4 [πλείους ἢ] εἰς χιλίους ἀνθρώπους scripsi par- 
tim ex Hertleinii coniectura, πλείους ἢ εἰς χιλίους ἀνθρώπους 
Ven. M, πλείους ἢ δισχιλίους ἀνθρώπους CAEV, πλείους 
ἢ δισχιλίων ἀνθρώπων B, πλείους ἢ εἰς δισχιλίους ἀνϑρώ- 
πους ceteri, vulg. (Dind.); unde adparet εἰς et δὶς in 
archetypo varias lectiones fuisse (πλείους ἡ ῇ δισχίλιοι &v- 
ϑοώποι Matthiae, [πλείους ἢ] εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους Hert- 
lein, πλείους γε νυ ἢ δισχιλίων ἀνθρώπων omnium infelicis- 
sime Gustavus. Sauppe). 8. κρεῖττον ἀπαγαγεῖν C corr. | xo. 
ἀναγαγεῖν C. pr. AE (vulg. Dind.), xo. ἀνταγαγεῖν B (qui sic 
legit correctionem in C adhibitam), xo. ἀπάγειν ceteri. Cf. 
$ 9 ubi mel. ἀπαγαγεῖν habent. 12. παρήγγειλε CB, Suidas | 
παρήγγελνε À, παρήγγελλε reliqui (vulg. Dind.). — [δεῆσον] 
Rehdantz. 13. προτεταγμένοι scripsi | παρατεταγμένοι libri. 
Quam lectionem ideo falsam habeo, quod omnes, non solum 
οὗ λοχαγοὶ καὶ οἵ ὑπολόχαγοι καὶ οἵ ἀξιοῦντες τούτων μὴ χεί- 
ρους εἶναι, censendi sunt παρατεταγμένοι ἔαϊ556. Contra aptum 
est eos qui fortitudine praestare velint dici in prima acie 
fuisse, h. e. προτεταγμένους. Cf. Mem. III 1, 10 οὐκοῦν εἰ 
μὲν ἀργύριον δέοι ἁρπάζξειν. τοὺς φιλαργυρωτάτους πρ Tovg 
καϑιστάντες ὀρϑῶς ἂν τάττοιμεν: Ἔμοιγε δοκεῖ. Τί δὲ τοὺς 
κινδυνεύειν μέλλοντας; ἄρα τοὺς φιλοτιμοτάτους sea 
τακτέον; Hell. iH 4, 15 ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν προτεταγμένων: 

Cyrop. V 3, 37 τὸ γὰρ προταχϑὲν ἀποδιδράσκει. 18. ἵενται, 
ἴενται C À, ἕεντο BEV et D marg. (vulg. Dind. Lips.) 
ἐφέροντο rel. 20. οὕτως σωτηρία libri plurimi | οὕτω σωτηρία 
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vulg. Dind. Cf. I 1, 10, Schanz nov. comm. Pl. p. 8 
,8Saepissime ovrog ante consonantem sedem habet; neque 
sonus neque significoatus quidquam hie valere videtur." 

8, 7 [ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων οἰκισϑέντος παρὰ τὴν 
Ὀλυμπίαν) Dind. Lips. ed. praef. XII. 

4, 3: τούτοις εἰσὶν Maithiae | οὗτοί εἶσιν mel. (Dind. ) 
αὐτοῖς εἰσιν det. 1. πόϑεν αὖϑις ἂν det. | πόϑεν αὖ ἂν 
mel. (Dind.) e$ idem significare posse quod αὖϑις ,e 
andermal", quem sensum Pubs h. l. flagitat, statuit hie 
dem RHehdantzius, sed exemplis non comprobavit. lure 
igitur Nitsche Zeitschr. f. Gymn.-W. XXVIII p. 860 hoc loco 
deterioribus esse obsequendum dixit. Iam monendum αὖ 
in C in fine versus positum esse, ut proclive fuerit 
librario, qui in transitu versuum haud raro incuria peccavit 
(cf. II 5, 28. IV 2, 10, Comm. m. p. 21), errore ϑὲς ter- 
minationem omittere; ex C autem hoc mendum transiit in 
B et A. 11. évéueve DBreitenbach | ἔμενε libri. 12. ἔμπροσϑεν 
δὲ τοῦ ξύλου mel. et E | ὄπισϑεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου 
det. (vulg. Dind.) Frustra hune locum multis coniecturis 
vexatum esse et subsistendum in meliorum codicum lectione 
demonstraverunt Rehdantz Praef. n. 8 et Vollbrecht in 
lexico Anab. s. v. παλτόν ,das παλτὸν ühnelte den Lan- 
zen der óstreichiscehen Uhlanen, welche vorn am Schaft 
etwas Kugelfürmiges haben, um die eherne Spitze zu fe- 
stigen.^ Offenderant enim critici et veteres et recentes in 
inéleganti oppositione ἔμπροσϑεν μὲν. ἔμπροσθεν δὲ. quae 
videtur Xenophonti ipsi esse tribuenda. 20. ἅπερ σὺν ἡμῖν 
det. | ἅπερ ἡμῖν mel. (Dind.) cf. Breitenbach ad ἢ. 1. 
22. [999íov] Poppo. — ὑπολειπομένου Muretus | ὑπολειπο- 
μένους libri Mureti emendationem cum Liono, Breiten- 
bachio, Cobeto, Schenklio necessariam habeo propter ea 
quae sequuntur: ἦσαν y&Q .. .. τούτους ἀνέστελλον of το- 
ξόται καὶ πελτασταὶ quod tum tantum facere leviter armati 
poterant, 51 ipsi aliquantum ex acie eminerent (ὑπολειπο- 
μένου τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν). Cf. etiam 8 24 τοὺς μὲν 
ovv πελταστὰς ἐδέξαντο of βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ 
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ἐγγὺς ἦσαν οἵ ὁπλῖται, ἐτρέποντο. 25. ἀμύνεσθαι C et plerique] 
ἀμύνασϑαι BK (Dind.) ἀμύνησϑαι Α.; specie quadam litte- 
rarum decipi se passus est Duebnerus testans in C duóvocOot 
prima manu fuisse; idem acciderat iam Apostolio, codicis 
B librario. 26. λεύτοντες ἅπαντες Rehdantz | ἔλειπον ἅπαν- 
τες C, ἔλιπον ἅπαντες DA, ἅπαντες ἔλιπον Q ἅπαντες λι- 
πόντες det. (vulg. Dind.; λιπόντες ἅπαντες Schenkl Stud. 
Í p. 630). 27. (ϑησαυροὺς) ἄρτων νενημένων περυσινοὺς 
scripsi | πατρίους libri Xenophontis, περυσινῶν Suidas (πρω- 
περυσινῶν olim Rehdantz). — τὸν δὲ νέον σῖτον ἔτι σὺν τῇ 
καλάμη ἀποκείμενον Schenkl τὸν δὲ νεὸν ἔτι τὸν σῖτον ξὺν 
ete. C, similia B et A. (νέον δ᾽ ἔτι σῖτον DBreitenbach). 
29. τῶν ἀνώγεων Cobet | τῷ ἀνωγαίῳ mel, τῶν &voxalov 
det. (τῶν &vexsíov Dind.) — τούτων CAE (Rehdantz) | 
τούτῳ det. (vulg. Dind.) o 

5,3 Σινωπέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν Schenkl. | Zwo- 
πέων ἀποικία, ὄντες δ᾽ ἐν C, Σ. ἀποικίαν" ὄντες δ᾽ ἐν AB, 
Σ. ἀποικίαν ὄντες ἐν E, Σ. ἀποίχους οἰκοῦντας ἐν ceteri. 

(Σιν. ἀποικίαν, ὄντας δ᾽ ἐν Dind, vulg.) Cf. VI 2, 1: 
Μεγαρέων ἄποικον. οὖσαν δ᾽. 

6, 6 τῆς χώρας τῆς Παφλαγόνων Ο (de quo tacet 
Duebnerus) A (B?) | τῆς χώρας τῶν II. det. (vulg. Dind.). 
Cf. IV 8, 22 ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. 1. εἰ — βούλεσϑε C. pr. et 
reliqui praeter Α et B ' e — βούλησϑε A, εἰ — βούλοισϑε C. corr. 
B. 13. Σινωπεῖς Cobet | πρέσβεις libri. Haud enim credibile 
Xenophontem tam foeda admisisse qualia sunt quae in 
libris et editionibus vulgantur: οὗ πρέσβεις ἐκέλευον πέμ- 
πεῖν πρέσβεις. 20. καὶ οἴκαδε ἀπελϑόντας plerique dete- 
riorum | καὶ ὡς οἴκαδε ἀπελϑόντας mel. οὐ ENZ (Dind.) — 
ὁποίαν {ἂν βούλησϑε κατασχεῖν Cobet | ὅποι ἂν B. x. mel. 
et DFIKLTZ, ὅπῃ ἂν β. x. reliqui. Secutus autem Cobe- 
tum sum propterea,: quod si ὅποι ἂν legeris, κατασχεῖν 
sensu adpellendi erit accipiendum, quae notio huie loco 
non sufficit; sin ὁποίαν ἂν, id verbum significabit pos- 
sidere, inm potestatem redigere, quod ratio huius loci postulat, 
vide quae sequuntur τὸν δ᾽ ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ. De 
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struetura eonferas Xen. Oeconom. 4, 8: ὁπόσην τῆς χώρας. 
21. προστατῆσαι Dind. ad Mem. II 8, 4 (edit. Oxon.) | 
προστατεῦσαι libri (vulg. Dind. in edit. Anab.). 24. τὰ μὲν — 
τὰ δὲ mel. EZ | τῆς μὲν — τῆς δὲ reliqui deteriorum. Quae 
lectio a Dindorfio et Cobeto praelata tum tantum apta 
haberi posset, si in antecedentibus duae tantum terrae dis- 
tinguerentar. 25. [ὃ Βοιώτιος! Schenkl — ὃς περὶ στρατηγίας 
mel. | ὃς ἀεὶ περὶ στρατηγίας det. (vulg. Dind.). — (ἐξεῖναι) 
Cobel. 21. [μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ] Krueger. 81. μισϑὸν 
τῆς εὐπορίας scripsi | μισϑὸν τῆς ἀπορίας ΟΑ ΒῈ,, μ. τ. πο- 
ρείας B, u. τ. σωτηρίας reliqui (vulg. Dind.)  &vmooíe signi- 
fieat. commeatum, libertatem navigandi quo velis cf. VII 6, 
37: ὑμεῖς δὲ ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται καὶ πλεῖτε 
ἔνϑα δὴ ἐπεϑυμεῖτε πάλαι. Cf. quae dixi Comm. p. 4. 35. [τῆς 
μισϑοφορᾶς} Krueger. Sic det. | τῆς μισϑοφορίας mel. 86. 
ἐδέδισαν  Cobet | ἐδεδείεσαν C, ἐδεδείκεσαν Α, ἐδεδίεσαν rel. 
(ἐδεδοίκεσαν Dind.). 

7, 2 [ὅσοι μὴ εἰς τὴν ϑάλατταν κατέφυγον κατελεύσϑη- 
σαν] Rehdantz. Sie exhibetur in mel. et E | det. post ὅσοι; 
ut apte coniungatur interpolatio cum verbis scriptoris ad- 
Bui. yug. Of, ad I 10,:3.)4. 1I 2; 6. II 3, 19 extr. 
EI 5, 13. 38. συλλέξαι det. | TM mel., συλλέγειν E 
(Dind.). 9. πῶς ἂν ovv ἀνὴρ mel. | πῶς ἂν ovv εἷς ἀνὴρ 
det. (vulg. Dind.) 11. [ἐξαπατῆσαι ταῦτα] Matthiae. Ad- 
dita sunt verba ab aliquo, qui transitum a structura no- 
minativi eum infinitivo (αὐτὸς ἐξαπατηϑῆναι) ad structu- 
ram accusativi cum inf. (ἐξαπατηϑῆναι ἄλλον) non intelle- 
ceret ratus ἄλλον esse accusativum obiecti, cuius verbum 
errore excidisset; quod autem supplementum excogitavit, 
et quaesitum est et alienum a sententia huius loci. 12. 
Quod in deterioribus post πολεμίων additur: καὶ κατα- 
goovqg9Gusv, id cum valde languere et nervos orationis 
funditus tollere intellegerent critici, uncis incluserunt ple- 
rique; ego cum in melioribus abesset delevi cum Cobeto, 
Breitenbachio, Schenklio 18. extr. ἀπελϑεῖν Lion | ἀπῆλϑον 
mel, ἐλϑεῖν ceteri. 18. post λαβόντας additur in deterio- 
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ribus τοὺς τούτου δεομένους; quod inclusit Tehdantz, ego 
delevi cum Schenklio. 22. ὡς δὴ Rehdantz olim | ὡς ἂν libri 
30. μὴ ἀσφαλὲς εἶναι μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνεῖσϑαι Cobet |. μὴ 
cog. tiv. ἂν μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνῆσϑε CBA (nisi quod hi 
ἀφικνεῖσϑε), μὴ d. εἶν. ἐὰν μὴ G. ἰ, ἀφικνεῖσϑε HIKZ, μὴ 
ἁ. εἶν. ἐὰν μὴ G. ἰ, ἀφικνεῖσϑαι, ceteri (μὴ d. &v. ὁ ἂν μὴ 
c. ἰ, ἀφικνεῖσθαι vulg. Dind., μὴ ἀ. εἶν. (ἰέναι, ἂν μὴ 
σὺν ἰσχύι ἀφικνῆσϑε molesto; genere dicendi Schenklius). 

8,1 γαυλικῶν EN | γαυλιτῶν CB AR, γαυλιτικῶν ceteri | 
(vulg. Dind.). Quarum formarum altera ἢ. e. ea, quam me- ᾿ς 
liores libri praebent, iure ab omnibus repudiatur; primam | 
testatur Hesychius s. v. γαῦλοι — καὶ τὰ Φοινικικὰ πλοῖα 
γαῦλοι καλοῦνται᾽ xol γαυλικὰ χρήματα τὰ ἀπὸ € 
πλοίων. tertiam Lex. rhet. Bekk. Anecd. p. 230, 24 e; 
Etym. M. p. 221, 48: γαυλιτικὰ χρήματα παρὰ Ξενοφῶντι 
τὰ ἀπὸ τῶν πλοίων; quae glossae duae habendae sunt pro? 
una eademque, quam ad hune ipsum locum spectare adparet, - 
Inde sequitur, ut optio libera sit utram lectionem eliga- 
mus. lam cum consentaneum sit hoc adiectivum a yevAog 
voce derivatum esse nec forma γαυλίτης vel similis re- - 
periatur, unde possit γαυλιτικὸς duci, dubium esse nequit | 
quin γαυλικὸς legendum sit. In promptu autem est, qud 
originem γαυλιτικὸς monstrum illud a criticis usque ad | 
nostram aetatem toleratum habuerit: postquam γαυλικῶν 
errore eodem quo $ 3 in C τόπον scriptum. est pro κόπον, 
in γαυλιτῶν meliorum lectionem abiit, a correctore Ὁ supra | 
T Scriptum est, unde postea natum γαυλιτικός. Ceterum 
γαυλικῶν etiam Kruegerus recepit. — ὅτι αἱρεϑεὶς * * κατη- 
μέλει lacunam motavi post αἱρεϑεὶς suasore Schenklio | ὅτε 
αἱρεθεὶς κατημέλει libri omnes praeter E, ὅτε ἄρχων αἷρε- ἔ 
ϑεὶς x. E (vulg. Dind.), deinde in margine D codicis ad- - 
dendum signifieavit aliquis haec verba: φυλάξαι ταῦτα τὰ 
χρήματα. Dicunt ei interpretes, qui patrocinium verborum | 
in codicibus praeter E traditorum suscipiunt, αἱρεϑεὶς signi- 
fieare ,hierzu erwühlt;^ quod ita tantum fieri posse con- | 
tendo equidem, ut in antecedentibus cuius generis illud | 
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nunus Sit significetur. Cuius rei cum in eis quae hoc 
oco antecedunt nullum reperiatur indicium, duplici utun- 
ur ali artificio, ut et nos relegent ad locum remotum 
| 3, 1, unde explieatio sit petenda, et contendant eruen- 
lam esse illam notionem ex κατημέλει verbo. lam monen- 
jum in hae narratione accuratius quam factum erat V 
, 1 diserimen aliquod statui inter Philesii (Xanthiclisque) 
ausam et causam Sophaeneti; Philesium (Xanthiclemque) 
ussos fuisse res illas (τὰ γαυλικὰ χρήματα) ipsos custo- 
ire, Sophaenetum autem toti rei fuisse praepositum; quare 
ec interpretibus illis αἵἱρεϑεὶς participium ad φυλακὴν τῶν 
. χρημάτων, quippe quibus verbis peculiare Philesii mu- 
us indicetur, spectare concedi potest nec cum grammatico 
) eodieis supplendum esse quod idem atque illa signi- 
eat: φυλάξαι ταῦτα τὰ χρήματα. Rectius aliquanto rem 
uam confecit E codicis librarius qui ἄρχων insereret, 
uamquam verendum ne Xenophon aliter rem suam pro- 
untiaverit; ἄρχων enim nude positum non munus ad tem- 
us datum vel extraordinarium sed perpetuum et ordina- 
ium qualia sunt imperatoris vél satrapae significat, quod 
b hoe loco alienum esse cum res de qua agitur clamat 
um quod viri ilh iam dudum imperatorum munere fun- 
ebantur cf. etiam V 3, 1 ubi στρατηγοὶ πρεσβύτατοι no- 
inantur. Extraordinarii autem muneris significatio nec 
& per solam ἄρχων vocem et fieri solet post αἵρεῖσϑαι 
otius per verbum quam per substantivum cf. IV 8, 25: 
/Àovro δὲ Ζρακόντιον .. δρόμου τ᾽ ἐπιμεληϑῆναι καὶ ToU 
γῶνος προστατῆσαι Vl 6, 22 4έξιππον δὲ οἶδα αἱρεϑέντα 
πὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρους Haec igitur 
xempla eo potius ducunt, ut statuamus excidisse σπρο- 
τατῆσαι vel ἐπιμεληϑῆναι τούτου τοῦ πράγματος vel si- 
1116 quid. 2. Ξενοφῶν ἐκέλευσεν mel. | Ξενοφῶν ἀναστὰς 
κέλευσεν det. (vulg. Dind.) — ἀπεκρίνατο CBD (A?) | ἀπο- 
ρίνεται ceteri (vulg. Dind.). 4. τί σε libri praeter A | σέ 
ΓΑ (vulg. Dind.) 1. διέδωκα ἄλλοις ἄγειν libri | διέδωκα 
ἄλλαν ἄλλοις ἄγειν Bisschop, Dind.: coniectura elegantior 
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quam verior; nec omnino vis enuntiati in eo posita es 
ut dicatur Xenophon dispertitus esse quae unus ille hom 
portaverat, sed alüs ea portanda dedisse. 13. δι’ ὑμῶν B 
δι’ ἡμᾶς AE, δι’ ὑμᾶς C et ceteri, Hoc loco Apostoli 
coniectura verum invenit. Idem censet Madvig adv. crit. 
I p. 349 n. 1; nisi quod errore codici B scriptionem à; 
ἡμῶν attribuit: ,necessario e cod. B scribendum δι’ ἡμῶ 
et ob participia arctissime adiuncta et quod significatur 
nostra opera; mirus tamen codicum reliquorum error At 
non magis mirandus quam alia multa eius generis. 21. ἡ 
παρέστατε Cobel | παρέστητε libri (vulg. Dind.). 25. extr. 
οὐδὲν τούτων μέμνησϑε mel. | οὐδὲ τούτων Midi ws ceteri 
(vulg. Dind.) 

Lib. VI. 

1, 5 [πεπληγέναι τὸν ἄνδρα] Cobet. 8. πυκνὰ δὲ στρε- | 
φόμενος mel. πυκνὰ μεταστρεφόμενος det.; meliorum lectio- | 
nem restitui cum RHRehdantzio. crgési tini mihi quidem 
ideo aliquanto aptius videtur, quod qui insidias metui 
unde veniant ignarus non solum retrorsum oculos convertit 
sed etiam in sinistram dextramque partem. 11. [ἐπιόντες } . 
Rehdantz. 12. ἐνσκευάσας Cobet | σκευάσας libri. Cobeti 
coniectura commendatur his locis Arist. Ach. 384, Ran. 
523;. Xen. Cyrop. VIII 5, 11 ὅπως καὶ εἰ δέοι τι ἐνσκευ- 
ἄξεσϑαι. τοὺς ἱππέας, οἵ μονιμώτατοι πρόσϑεν ὄντες παρέ- 
χοιὲν αὐτοῖς ἀσφαλῆ τὴν καϑόπλισιν. 18. τῇ μὲν. νυχτὶ mel. | 
τῇ μὲν ovv νυκτὶ det. Cf. V 6, 1: ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ 
τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 16. εἰ ἀφίκοιντο Aldina | εἰ ἀφικνεῖτο 
ΟΑ, εἰ ἀφικνεῖντο B, εἰ ἀφικνοῖτο HLT, εἰ ἀφικνοῖντο ceteri. 
(sralg. Dind.) 20. τῇ omnes libri μεῖδ εν A | πῇ A (Dind) 
cf. III 1, 12. 21. [xoi] Cobet; adsentitur Nitsche Zeitschr. 
f. Gymnasialw. XXVIII 6 81, nisi quod alterum καὶ post 
εἴη deleri vult. 38. (ὃ) Poppo. 80. εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι" ἢ 
ὀργιοῦνται — αἱρῶνται; Bchimmelpfeng | εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι; 

ὀργιοῦνται -- αἱρῶνται CB, εἴη οὕτως ἔχοι; εἰ ὀργιοῦνται 
- αἵρῶνται A, εἴη εἰ οὕτως ἔχει ὀργιοῦνται E, εἴη εἰ οὔ- 
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τως ἔχει, ὡς ὀργιοῦντα! --- αἵρῶνται det. Cum  Nitschio 
l 1. XXVIII p. 935 hane quam recepi Schimmelpfengi 
emendationem longe  praestantissimam habeo omnium, 
quae adhue sunt a viris doctis propositae. Eam si se- 
quamur, οὕτως in εἰ οὕτως ἔχοι spectat ad ea, quae Xe- 
hophon dixerat: iratos fore Lacedaemonios, si cui summa 
rerum deferretur, qui non esset Lacedaemonius, ,ridi- 
eulum sit, si ita sit (ergo fieri non potest); an re- 
vera irascentur etiam Lacedaemonii et qu. seqq.? Nam 
si ita se res habet, ne licet quidem etc." Reliquae con- 
jiecburae, quae adhue sunt prolatae, hae sunt: 1) vulg. 
(Dind.) ὅτε γελοῖον εἴης εἰ οὕτως ἔχοις εἰ ὀργιοῦνται quibus 
verbis quodammodo CB codicum lectio coniungitur cum 
testimonio A codicis, ita ut molestum genus dicendi oriatur, 
εἰ οὕτως ἔχοι, εἰ. 2) eam molestiam levare sibi visus est 
Schenkl pro altero & sribens c γ΄. 3) a Rehdantzio olim lectio 
CB librorum servabatur sed mutata interpunctione: ὅτι γε- 
λοῖον εἴη. εἰ οὕτως ἔχοι ὀργιοῦνται —; quod asyndeton dis- 
plicet. Rehdantzio adsensus est Breitenbach. 4) Madvig 
adv. crit. I 349 ὅτι γελοῖον sim" ἐπεὶ, οὕτως ἔχον. ὀργιοῦν- 
ται. Quae verba si per se spectaveris placebunt; dis- 
plieebunt, si oculum converteris ad ea quae sequuntur. 
Sic enim fiet, ut eadem res (rem esse ridiculam) com- 
probetur duobus argumentis ab eisdem fere verbis inci- 
bientibus et ἀσυνδέτως compositis: ἐπεὶ, οὕτως ἔχον, 
ὀργισῦνται.. deinde ἐπεὶ εἰ οὕτως ἔχει. οὐδὲ --- ἔξεστιν. 
5) Cobetus paullum mutata deteriorum lectione ὅτε γελοῖον 
εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, ὥστ᾽ ὀργιοῦνται “ακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν 
- συμποσίαρχον αἱρῶνται. Verum non hoe Xenophon 
lixerat, sed contenderat iratos Lacedaemonios fore, si 
imperatorem erearent, qui non esset Lacedaemonius. Contra 
in ὀργιοῦνται — αἱρῶνται verbis novum quoddam exem- 
plum, quod quam sit ridiculum quivis statim videt, eo pro- 
ferbur consilio, ut illud prius et ipsum ob similitudinem, 
juae inter utrumque intercedit, ridiculum esse videatur. 
Verisimile igitur per gradationem ascendi a priori ad al- 
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terum quod non fit nisi verba εἰ οὕτως ἔχοι ad priu 
referamus. Quod si quis eum Cobeto haec iam ad alte 
referat, tum profecto expectandum sit, in eis quae sequuntur 
ad prius rediri his vel similibus verbis: ,,Iam si illud (de sym- 
posiarcho) ridiculum est, ridieulum etiam hoe (de impera- 
tore). 7) idem dicendum est, contra Bisschopium qui de 
letis εἰ οὕτως ἔχοι scribit: ὅτι γελοῖον εἴη. εἰ ὀργιοῦνται 
— αἱρῶνται. 82. διέβαλλεν C A et pars deteriorum | διέβαλε, 
pars deter. (Dind. ). — μᾶλλον ἄρχειν συνεϑελῆσαι mel. |- 
μᾶλλον συνάρχειν ἐθελῆσαι det. praeter E, μᾶλλον ἄρχειν, 
αὐτὸν ἐθελῆσαι E. Comm. m. p. 4 et 5 demonstrasse mihi 
videor, recipiendam esse meliorum codicum lectionem: Xe- 
nophontem magis favisse Timasioni copiarum Clearchi im- 
perium adfectanti quam sibi (Dexippo); συνεϑέλειν τινέ 
favere alicui rei cf. Aeneas poliorc. 11: συνεϑέλειν τῇ ἐπανα- 
στάσει, ad structuram quae est συνεϑέλω τινὶ ἄρχειν (αὐτόν) ὦ 
conferas III 1, 9 xol ὃ Κῦρος συμπρουϑυμεῖτο μεῖναι αὐτόν. 

2, 1 [παραπλέοντες --- τοῦτον δὲ] Krueger; a quo ita — 
discedit Rehdantzius, ut etiam παραπλεύσαντες post roU- 
rov δὲ secludat — praeter necessitatem, ut recte ait Brei- | 
tenbach. ^ Verba ipsa quin interpolatori debeantur 86 
Ποία sint ex V 6, 9, eo minus dubium est, quod inest in : 
eis foedus geographicus error, quo post Sinopen fluminum 
ostia conloeantur, quae Graeci iam ante Sinopen prae- 
ternavigaverant. Item vidimus II 3, 19 enuntiatum quod- 
dam fictum ex I 9 et 10. 4. σιτία mel. et pars deter. | | 
σῖτα pars det. (Dind. Lips.) 10. ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν 
᾿4ϑηναῖον Πελοποννησίων καὶ “Ἱακεδαιμόνιον, μηδεμίαν δύ- 
ναμιν παρεχομένους εἰς τὴν στρατιὰν scripsi (Aencüetuó- 
νιον ex Madvigii coniectura, παρεχομένους ex mea) | ὡς 
αἰσχρὸν sin ἄρχειν ᾿4ϑηναῖον Πελοποννησίων καὶ “ακεδαι- | 
uovíov, μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενον εἰς τὴν στρατιάν 
mel, eadem deteriores nisi quod ἄρχειν ἕνα ᾿4ϑηναῖον : 
exhibent. ἕνα illud servat vulg. (Dind., Rehdantz, Brei- | 
tenbach), repudiant Cobet, Schenkl, Madvig adv. erit. I : 
p. 350, quorum hie, ,£vo/' inquit ,,sententiam turbat; neque 

miss ed. £2 Jc im) 
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nim de numero agitur, sed de civitatum comparatione." 
[uod verum esse quivis agnoscat necesse, qui totam nar- 
ationem accurate perlegerit. Atheniensis autem ille non 
jotes&/ non esse Xenophon. lam autem in angustiis 
'ersamur, quid sibi velit illud “ακεδαιμονίων; quam- 
juam enim concedendum est Richtero qui in Jahrb. f. 
?"hilolosie Suppl. VI p. 632 seqq. de hoe loco agit, posse 
4acedaemonios, quamvis ipsi quoque Peloponnesi sint, 
, Peloponnesi ἢ. e. Arcadibus et Achaeis distingui, ut 
actum est Hell VI 5, 1, tamen aegre perspicilas cur 
Hu soli ex tot alis gentibus, quarum cives in Graecorum 
xercitu erant, hoec loco cum Arcadibus et Achaeis com- 
nemorentur. JDixerit quispiam Lacedaemonios nominari 
)b notam inter eos et Athenienses aemulationem; audio: 
iollerber rem suam Arcades et Achaei egerunt, si Lace- 
laemonios in primis, qui erant in exercitu, adversus 
Atheniensem instigabant. At in eis quae sequuntur de 
Lacedaemoniis illis ne verbum quidem: nec narrantur se- 
'essionis participes fuisse nec noluisse quamvis sollicitati 
jb Areadibus ad eos transire. Apage igitur istos Lace- 
laemonios. Quos re vera removit Cobetus audaci con- 

ectura in editione tertia proposita qua pro καὶ “ακεδαι- 
τονίων scripsit: καὶ τοῦτον, quod pertineret ad παρεχόμενον. 
At sunt etiam aliae difficultates, quibus impediamur sive 
jum libris legimus sive cum Cobeto. Fieri omnino non 
joteS& ut hoc loco duces seditionis de solius Xenophontis 
mperio atque auctoritate questi sint: necesse est que- 
'antur de Chirisopho: hune enim summum imperatorem 
oreatum esse longius exponitur cap. 1; repetitur 2, 6: 
ὕτε ἄρχων Toro, absolvitur denique haec de qua agimus 
iarratio $ 12 his verbis ἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ 
Χειρισύφῳ ἐνταῦϑα κατελύϑη ἡμέρᾳ ἕχτῃ 7 ἑβδόμῃ ἀφ᾽ 
jc ηρέϑη. lam quomodo, quaeso, haec intellegas nisi 
(tiam in initio, ubi causae irarum exponuntur, illius mentio 
acta sit? Eam ut in verbis traditis coniectura restitu- 
rent operam dederunt Madvigius et Rüchterus, hie ita 
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ut ἕνα detériorum servato 740qvoiov vocem expungeret 
totumque enuntiatum ad solum Chirisophum spectare sta- 
tueret. Quem si sequaris, augentur difficultates quas dixi 
inesse in Lacedaemoniorum mentione: quomodo enim si 
Lacedaemonii pars satis ampla copiarum erant, fieri potuit 
ut Lacedaemonius dux diceretur μηδεμίαν δύναμιν παρεχό- 
μενος εἰς τὴν στρατιάν  ααδιὴ difficultatem removere cona- 
bus est Richterus monstrosa illorum verborum explicatione, 
quam malim silentio obruere quam castigare. Post Rich- 
terum deinde Madvigius adv. crit. I 340 hoc auxilium 
tulit, ut pro xol “ακεδαιμονίων scriberet (ἢ) καὶ Ζ4ακε- 
δαιμόνιον iure dicens: ,Chirisophum quoque Lacedae- 
monium .ducem recusabant, quod nullas copias haberet 
proprias. Nam quil 4, 3 milites gravis armaturae septin- 
genti, qui sub Chirisopho erant, commemorantur, et per- 
pauci erant, si cum ceteris compares nec videntur ex gente 
Lacedaemoniorum ipsa conducti. 1n eo quoque adsen- 
tiendum Madvigio, quod wirumque virum hic nominari ne- 
cesse habuit. Ambos enim duces seditionis odio et invidia 
persequebantur, et Xenophontem, qui tanta gratia erat, 
ut ei summum imperium lubentes obferrent et aegre eum 
id repudiare paterentur, et Chirisophum, quem summum 
ducem creaverant, postquam a Xenophonte, ut id imperium 
susciperet, impetrare non potuerunt. Ambobus erant irati, 
quod sibi ab Heracleotis iniqua petentibus vehementer 
restitissent quodque legationem hac de re a concione de- 
cretam suscipere recusassent cf. 2, 6 ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ 
ἐδόκει et q. seqq. Nec 2, 9 dieuntur duces seditionis in- 
cusasse aut Xenophontem aut Chirisophum solum sed τοὺς 
στρατηγούς, quorum principes erant Xenophon et Chiri- 
sophus, ille auctoritate omnibus praestans, hie munere 
sibi delato. Item iudicandum est, in 8 10 ipsa, si de uno 
viro cogitassent duces seditionis, Xenophontem non scri- 
pturum fuisse τὰ δὲ κέρδη ἄλλους, sed ἄλλον. In du 
wmwviros igilur illos, qui de gravissimis rebus eadem 
sentirent et summa concordia avaritiae et insolentiae quo- 



XLIX 

rumdam  obsisterent, impetus factus est a seditiosis et 
ambitiosis hominibus. Cf. etiam 2, 19: καὶ ἀπολιπόντες 
Χειρίσοφον... καὶ Ξενοφῶντα συνέστησαν. À Madvigio 
jutem discedo ita, ut non putem inserendum illud ἢ) ante 
καί, quo inserto videtur mihi oratio nescio quid contem- 
tionis Chirisophi nancisci quod Xenophontem ipsum haec 
narrantem vix deceat; cui accedit quod non perspicitur 
eur Chirisophus solus dicatur μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενος 
εἰς τὴν στρατιάν (fort. legendum στρατείαν), Xenophon, in 
quem hoc erimen si quod est etiam magis cadit, vacuus 
sit ab eo. Satius igitur duxi statuere librarium aliquem 
postquam errore “ακεδαιμόνιον in Δακεδαιμονίων abierit, 
αὖ grammaticae structurae satisfieret pluralem παρεχο- 
μένους qui fuerat in singularem emendandi causa mutasse. 
Cuius generis mutationes passim inveniuntur. Sic VII 6, 
12 cum pro ἤδειν falso scriptum esset ἐδεῖν, etiam βουλομέ- 
νους in βουλόμενος mutatum est.  Contrario errore, si 
quid video, αὐτὸν est in αὐτοὺς mutatum VI 5, 4. 11. αὐτοὶ 
mel. | οὗτοι, det. Nescio quomodo sit factum, ut Dind. 
qui in editione Oxoniensi αὐτοὶ commate antecedente scri- 
pserat, in Lipsiensi deteriorum oro; commate postposito 
reciperet. αὐτοὶ quod etiam receperunt Breitenbach, Schenkl, 
Rehdantz explicandum est: sua sponte vel soli cf. ὑποστῆναι 
χὐτοὶ quod III 2, 11 ex C. pr. resuscitavi 18. μετὰ τῶν 
(μεινάντων) scripsi μετ᾽ αὐτῶν libri. Hane librorum 
lectionem vitiosam esse ostendunt etiam interpretum con- 
troversiae. Quorum alü ut Breitenbachius Vollbrechtius- 

que αὐτῶν pronomine significari dieunt Chirisophi milites. 
Quod credi vix potest postquam in eis quae antecedunt 
3 12 non de illis, sed de Arcadibus Achaeisque locutus 
est Xenophon: συνέστησαν — αἱροῦνται — ἐψηφίσαντο; sin 
Δα Chirisophi nomen, quod in clausula huius sectionis in- 
venitur, provocare velis ad explicationem illam tuendam, 
respondendum est tum Xenophontem μετ᾽ αὐτοῦ dicere 
lebuisse. Quod Kruegerus re vera coniecit; at ut taceam 
hon perspici quomodo ex singulari pluralis ortus sit, sin- 

Hug, Xenophontis expeditio Cyri. d 
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gularis propterea displicet, quod hoec temporis momento 
Chirisophus, cuius summum imperium solutum erat, in 
numerum redierat ceterorum . imperatorum. Xenophon 
autem volebat omnium reliquorum praeter eos qui seces- 
sionem fecerant commune iter esse. Cui accedit quod μετ᾽ 
αὐτοῦ singulari recepto debebat Kruegerus etiam in eis 
quae sequuntur ἰδίᾳ ἕκαστον στέλλεσθαι mutare in ἐδίᾳ 
ἑκάτερον cor. Ali ut Kuehnerus Rehdantziusque sta- 
tuunt uer αὐτῶν esse: cum Arcadibus Achaeisque, quod 
ut e grammatica ratione magis commendatur ita pro- 
pter res improbandum est. ^Adeone credamus lento ac 
duro animo fuisse Xenophontem ad contumelias sibi in- 
latas, ut cum his ipsis una proficisci decerneret qui se 
respuerent? Quod si ipse voluisset, nolentibus ipsis con- 
silium suum quomodo exequi poterat? Imo res ipsa 
clamat Xenophontem non potuisse una cum alüs iter 
facere velle quam cum eis qui secessionem non fe- 
cerant.*) ^ Arcadas cum constaret iam separatim iter 
facturos, ceteros quidem coniunctos manere volebat, ut in 
non plus duas partes exercitus divideretur. In eis quae 
sequuntur narratur quomodo sit factum contra Xenophon- 
tis utile consilium ut trifariam dividerentur copiae: Neoni 
id vitio vertitur ac Chirisopho. Conieci igitur μετὰ τῶν 
μεινάντων» cf. 8 15 ἔχοντι τοὺς παραμείνουτας τῶν στρα- 
τιωτῶν; h. 1. οὗ μείναντες opponuntur simpliciter eis qui 
secessionem fecerant. μεινάντων propter litterarum simili- 
tudinem post μετὰ τῶν facile excidere poterat, μετὰ τῶν 

*) de his explicationibus μετ΄ αὐτῶν verborum postquam 
in universum sana ratione egit Richterus 1. 1. p. 642 more suo 
negotium suscepit mirum in modum totum locum mutilandi 
vide pg. 656, ubi post ὅτι δοκοίη ποιεῖν 8 19 statim sequi 
iubet verba 8 14 καὶ Χειρίσοφος et q. seqq. ut αὐτῷ in ἐπι- 
τρέπει αὐτῷ ad στράτευμα pertineat. Quod omnium perver- 
sissimum est: nam si Chirisophus eo processisset demissionis 
animi ut omni imperio se abdicaret, fieri omnino non potuit 
quin omnes milites Xenophontis imperio se committerent. 
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autem et μετ᾽ αὐτῶν apud scribas quosdam eandem for- 
mam habet, qua de re dixi Comm. m. p. 4 cf. VII 3, 32 ubi 
μετ᾽ αὐτοῦ τὸ in meliorum archetypo falsa lectione abiit in 
μετὰ τοῦτο. — ἀσφαλεστέραν mel. | ἀσφαλέστερον det. (Dind.) 
18. καὶ γὰρ ἠσϑένει mel. et E | καὶ γὰρ ἤδη ἠσϑένει det. 
plerique (vulg. Dind), καὶ γὰρ ἠσϑένει ἤδη HL T. 

8, 6: καὶ οἵ ἄλλοι δὲ λόχοι Pantazides | καὶ οἵ ἄλλοι δὲ 
ἐξχαμοὶ libri. Arcadum λόχοι decem per secessionem ab 
imperatoribus, non a centurionibus ducebantur f. 9,32 
ἦγεν ἕκαστος ὃ στρατηγὸς τὸν αὑτοῦ λόχον ἐπὶ κώμην et 
2, 12 στρατηγοὺς αἱροῦνται ἑαυτῶν δέκα. Quodsi facilem 
linc mutationem spreveris, necesse erit ad difficiliorem 
confugere, ut στρατηγοὶ scribas. Item λόχοι et λοχαγοὶ 
confunduntur in codicibus VII 3, 46, ubi deteriores falso 
ἀπὸ τῶν λοχαγῶν praebent. 10. xoroOéfovreg mel et E | 
προκαταϑέοντες det. cf. Rehd. qui confert VII 3, 44 
Hertln. ad Cyrop. V 4, 10. In 14—18 transpositio- 
nem suasit fiehdantz, ut veteres sectiones hoc ordine seque- 
rentur: 16, 17, 18, 14, tum ex ὃ 19 insereretur ταῦτ᾽ 
εἰπὼν ἡγεῖτο, deinde 15, cui continuaretur 8 19 a ver- 
bis of δὲ ἱππεῖς. 19. ἔκαον (nisi quod ἔκαιον libri habent, 
ἔκαον scripsit Dind.) καὶ mel. | ἔκαιον, 7) ἐβάδιζον, καὶ det. 
22. [καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα καὶ τὸ 
στράτευμα] ego. "Transposuerat Bothe Mus. Rhen. III p. 
635 haec verba post βοῦς καταλελειμμένους; quod iam 
Amasaeus in versione tacitus fecerat vide Richter 1. 1. 
p. 677. Huie in eà re adsentior quod exponit haec verba 
ne post καταλελειμμένους quidem tolerari posse. Sie enim 
TÓ μὲν πρῶτον ϑαῦμα ἣν pertineret non ad Timasionis 
copias, sed ad Xenophontem eiusque milites. Richterus ipse 
haec omnia inde ἃ xoi ταῦτα usque ad ovx εἰδέναι S 28 
fin. deleri vult, eui obsequi non possum. Ut enim taceam 
de alis, quid ταῦτα ἀκούσαντες sibi velit post primam 
partem $ 22 non video. 24. [ἐπὶ Κάλπης] ego; recte Rich- 
terus qui hic quoque vera cum captiosis et argutulis ar- 
gumentis miscuit et multo plura eicere voluit, observavit 

d* 
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ubique Xenophontem hunc locum non Calpen, sed Κάλπης 
λιμένα adpellasse, item Arrianum. — εἰς ταὐτὸν Cobet ! 
εἰς τὴν ὁδὸν plerique det., εἰς τὸ αὐτὸ mel. et ENQ 
(Dind.); deteriorum cotruptela ex hac quam recepi forma 
optime explicatur. 25. ovxé9' Hirschig | οὐχ libri. 

4, ἃ: ἡμέρας μακρᾶς mel. | ἡμέρας μάλα μακρᾶς det. 
6. πολλαὶ καὶ οἰκούμεναι mel. et E | πολλαὶ καὶ εὖ οἰκού- 
μεναι det. 7. inter τὸ et πόλισμα lacunam esse statuit 
Schenkl, χωρίον vel simile quid excidisse putans. 12. 
[δῆλον Ov] Krueger. 22. προϑύεσϑαι Bornemann (etiam 
m. rec. in marg. H) | προϑυμεῖσϑαι libri. Cf. ad I 7, 
18. 25. ἀποφυγόντων Cobet  ἀποφευγόντων͵ plerique co- 
dices, ἀποπεφευγόντων Καὶ (ἀποπεφευγότων vulg. Dind.) cf. 
VI 3, 4: of διαφυγόντες. 

5,4 κράτιστον Nitsche Jahresb. des philol Vereins 
II. Jahrg. .p. 94. | κάλλιστον libri (βέλτιστον Cobet.) Cf. 
VI 3, 5 0, τι ἂν ἡμῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. — ἀπέλειπον 
αὐτὸν Krueger | ἀπέλιπον αὐτὸν det., ἀπέλιπον αὐτοὺς mel. 
et E (vulg. Dind.). αὐτοὺς quod in melioribus: egt; nemotdum 

——— 

explicare potuit; quod enim plerique volunt illo pronomine - 
significari τοὺς ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου ἢ. 1. αἰχμαλώτους et 
ὄχλον, id multis nominibus displicet. Quis enim quaeso 
tam contorto genere loquendi utatur ut quod simpliciter 
dicere poterat ,castra deserere" mutet in: ,deseruerunt 
eos qui in castris erant"? cui accedit quod, ut Kruegerus 
recte observavit, τῶν ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου multo verisimi- 
lius esse genetivum neutrius. Quod Rehdantzius voluit 
Xenophontem sic dixisse ut Neoni parceret, id quam parum 
sit probabile, quamque artificiose excogitatum, nemo est 
quin videat. Contra si cum Kruegero ἀπέλειπον αὐτὸν 
legas habes hane simplicem et aptam: sententiam: cum 
milites centurionesque Neonis in eo essent, ut eum (Neo- 
nem) ducem suum desererent, tum coacti sunt impera- 
tores denuo rem constituere, atque id tum ardori militum 
Neonis concedere, ut in castris manere non nisi seniores 
iuberent. Quaerenti autem Breitenbachio cur minus aptum 

Ou Sar eoa me δὰ à 
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esset ,cum reliquissent^ (ἀπέλιπον codicum) facilis erit 
responsio: hoc momentum temporis si expectavissent im- 
peratores, tempus defuturum fuisse ad rem denuo ordine 
ac legitime constituendam. Nec tanti facienda est in Xe- 
nophonte inelegantia concursus ἐπεὶ ἀπέλειπον ... κατέλιπον, 
quanti fecit Madvigius qui ut eam vitaret αὐτοὺς servato 
pro ἀπέλιπον verbum reponi iussit obtundendi et precibus 
fatigandi significationem habens. Quod utinam ipse nobis 
indicasset; nam ἀπέκναιον quod proposuit, hoc sensu apud 
Seriptores prosae orationis usurpari posse vix ipse con- 
tendet. 16. προβαλομένους et μεταβαλομένους Cobet | προ- 
βαλλομένους et μεταβαλλομένους libri 11. ἐπιοίην Naber | 
ἑποίμην libri (vulg. Dind., ἐφεποίμην Buechsenschütz). — 
Ceterum Dind. ipse ed. Lips. Cyrop. p. XI Naberi emenda- 
lionem probaverat. 19. πῶς γὰρ δὲ διαβατὸν τὸ πεδίον 
scripsi | πῶς γὰρ δυσδιάβατον τὸ m. libri (Castalio πῶς 
γὰρ διαβατὸν, sic vulg , Dind.; Stephanus: πῶς γὰρ ov 
δυσδιάβατον; Rehdantz, Sauppe, Breitenbach librorum lectio- 
nem restituerunt, ut significaret: ,,quam difficilis est. tran- 
situ campus ἢ. e admodum difficilis est," quod molestum 
esse genus dicendi nemo non sentit nec talibus exemplis 
recte defendi quale est Mem. IV 2, 23: πῶς οἴει us ἀϑύμως 
ἔχειν, Emendatio autem a me proposita et solitam inter- 
rogandi formam πῶς δὴ habet et commendatur palaeo- 
oraphiea facilitate: ortum est óvc illud ex falsa lectione 
δὴ pàrticulae; solet enim ἡ ita cum ὃ praecedenti coniungi 
ut prior pars pro v, altera pro c haberi possit: $c. 

6,3 κατῆγον mel | κατεῖχον det. (Dind.); meliorum 
lectionem restituit Rehdantz laudans Hesychium κατάγειν" 
ἐπὶ τὸν ναυσταϑμὸν ἄγειν ἢ καταλῦσαι. 4. ἀπεδείκνυεν 
mel. | ἐπεδείκνυεν det.; cf. Rehdantz ad hune locum et V 
8, 7 ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. 5. οἰχόμενοι ἄλλοσε Borne- 
mann | οἰχόμενοι ἄλλος det. οἰχόμενοι ἄλλοι mel. (ἄλλοι 
(ἄλλῃ Schneider, vulg. Dind., ἄλλῃ Schenkl, ἄλλοι cum mel. 
Breitenbach, [ἄλλοι] Matthiae). 11. ovx ἐδόκει φαῦλον εἶναι 
mel et pars det. [οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι τὸ πρᾶγμα pars 
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det. (vulg. Dind.); cf. Hell. VI 2, 12 οὐ φαῦλον ἡγούμενος 
εἶναι. 1τ2. οὐδὲν φαῦλον δοκεῖ οἶνον 4 πρᾶγμα mel | οὐ 
φ. δοκεῖ etc. οὐδὲν adverbialiter: minime. 22. [4έξιππον] 
Cobet. 24. [καὶ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῶν ἀποδράντων] Cobet. 
25. βίᾳ χρῆναι πάσχειν scripsi | βία χρ. mw. mel, βίαν qo. 
π. E N (vulg. Dind.), δίκαια χρ. m. ceteri codices (βίαια, 
Muretus). Cf. Plato Symp. 196 B: οὔτε γὰρ αὐτὸς βίᾳ 
πάσχει εἶ τι πάσχει. 28. ἐπεὶ τοίνυν συναίτιος εἶ Rehdantz. Ί 
ἐπεὶ τοίνυν ....tL C spatio vacuo 4 vel 5 litterarum re- 
licto, ἐπεὶ τοίνυν εἶ A, ἐπεὶ τοίνυν τοιοῦτος εἶ B Q, Ven. 
M (vulg. Dind.), ἐπεὶ τοίνυν αὑτὸς εἶ E, ἐπεὶ τοίνυν τορὸς 
εἶ reliqui (quod patronum nactus est Schenklium Stud. 
Xen. I p. 568 ut esset δεινὸς λέγειν, σοφιστύς. — ceterum 
ibidem falso refert Schenkl in codice C supra lacunam 
τοιοῦτος SCriptum esse ab alia manu). Vides in archetypo 
omnium vocem prorsus non potuisse legi; maluit igitur 
librarius C codicis spatium vacuum relinquere; librarius ar- 
chetypi deteriorum sententiae non curans absurdum τορὸς 
quod sibi visus est deprehendere posuit: ad coniecturam 
igitur ad hane lacunam explendam confugiamus necesse. 
Elegi eam, quae mihi omnium maxime accommodata ad 
rem videretur; quod spatium vacuum in C non plus 5 
litterarum est, fortasse ex eo explicandum quod in arche- 
typo omnium terminatio vocis* τοίνυν praepositionem σὺν, 
in se receperit; τοίνυν αἴτιος pro eo quo fuerat τοίνυν 
συναίτιος. Reliqua tentamina sunt haec: τοιοῦτος quod 
Michael Apostolius, qui codicem B scripsit, excogitavit suo 
more, quodque quasi fide codicum traditum esset mirum 
est editores tam diu tolerasse; eiusdem farinae αὐτὸς in 
E; Bornemann: ἐπεὶ τοίνυν εἶ (sc. ὁ τοῦτο ποιήσας): Ja- 
cobsius aut: ἐπεί σὺ οὗτος εἶ aut: ἐπεὶ τοίνυν οὕτως ἔχει .| 
aut: ἐπεί τοι συνήγορος εἷ, quod saltem debebat ἐπεὶ rov- 
του συνήγορος εἶ Scribere. 29. [&vógec] Cobetus. Cui. 
obsecutus sum propter illud quod sequitur περὶ τῶν ἀν- 
δρῶν. 35. συνεβάλλοντο libri συνεβάλοντο Stephanus (vulg. | 
Dind). 



LV 

Lib. VIE. 

1,1 [ὅσα --- δεδήλωται] damn. Dindorf. 9. [χώραν] 
Rehdantz χώραν mel., ἀρχὴν det. (Dind.). 3. λοχαγοὺς εἰς 
βυξάντιον E | λοχαγοὺς τῶν στρατιωτῶν εἰς Β. ceteri libri 
τῶν στ. damnavit Voigtlaender). 6. ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ det. | 
ὃς ἂν αὐτῷ δοκῇ ἀσφαλές mel 10. ὡς (συμ) πορευσόμενον 
Hirschig. cf. 4: συνδιαβάντα, VI 2, 15 συστρατεύεσϑαι. 
dem vitium VII 6, 11 ubi ΓΕ ΡΩΝ στρατεύεσϑαι pro 
πυστρατεύεσϑαι. Contra IV 7, 20 C. pr. solus recte cvv- 
A90:, ceteri ἔλϑοι. 17. παρὰ τὴν χηλὴν [τὸ τεῖχος] ego | 
ταρὰ τὴν χηλὴν τὸ τεῖχος C. pr, παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τεί- 
ους C corr. cum reliquis. τὸ τεῖχος pro d vocis τὴν 
(Qv habeo. 19. ἔξω libri praeter A ἔξω ἔϑεον A (Dind. 
uips. Cobet). 22. εὖ ye λέγετε mel. et T | εὖ τε λέγετε 
eteri praeter D (Dind. vulg.), εὖ τ᾽ ἐλέγετε D. — εὖ γε 
n responsis frequentissimum cf. Commentarium meum ad 
lat. Symp. 174 E 10. Rehdantz ad I 4, 8 — [βουλόμενος 
γὐτοὺς κατηρεμίσαι) Cobet. — [καὶ τίϑεσϑαι τὰ σπλα] ego. | 
αἱ delevit Cobet,, τίϑεσϑαι τὰ ὅπλα Krueger, παρεγγυᾶν 
αἱ τίϑεσϑαι τὰ ὅπλα Hirschig. 21. τῆς ὑπερορίας mel. | 
X τῆς ὑπερορίας det. (vulg. Dind.) 80. κατὰ τῆς γῆς C 
fallitur Duebner κατὰ γῆς ex C testatus) et plerique | κατὰ 
ῆς Α D; ef: VIT. A, 11. Cyrop. V 9, 9. 33 u. 35. σιτέα mel. | 
ἴτα det. (Dind.). 39. ἥκειν Cobet | ἢ ἥκω libri. 41. [καὶ] Cobet. 

20,95 εἰ ἀγάγοιμι Hirschig. | εἰ ἄγοιμι libri. — τἄλλα 
€ σοι p μὲ χρήσεσϑαι Schenkl. | τἄλλα τέ σε φίλῳ μοι 
᾿φήσεσϑαι C B, τἄλλα τέ Get φίλῳ μοι χρήσασϑαι I, τἄλλα τέ σε 
ρίλῳ χρήσαιμι Α, τἄλλα τε φίλῳ μοι χρήσεσϑαι E, τἄλλα δέ 
oL φίλῳ ̓ χρήσασϑαι 2, τἄλλα τέ σοι φίλῳ »ὐὐαμέθον ceteri 
τἄλλα τέ μὲ φίλῳ σοι χρήσεσϑαι Breitenbach). 33. ὥσπερ 
roov det. | omittunt mel. (Dindorf uncis incluserat). 

8, 5 ἡμῶν — Οἡμῖν Schenkl (Studien Ip $82). 
ἡμῶν — ὑμῖν libri. 7. προϊόντων δὲ καὶ conieci ex eis 
juae Duebnerus chemicis ΘΗ adiutus in C. pr. de- 
rehendere sibi visus est: mooro.éov δὲ καὶ | Néov δὲ xoi 
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C, cum reliquis codicibus praeter D, qui locum omisit. Egi 
de hoc loco Comm. m. p. 10. Cf. I 6, 1. V 4, 16. — 
ἄγγελοι scripsi | ἄλλοι libri. 10. σιτία scripsi | σῖτα libri cf. 
VII 1, 33 et 35. 13. οἷόν ve Cobet | οἷόν τε ἦ C A B, 
οἷόν τε ἦν E, οἷόν ve εἴη det. (vulg. Dind.) 13. μόνους. 
ὄντων δ᾽ ἀγαϑῶν τοσούτων, εἰ Cobet | μόνους, ὄντων ἀγα- 
ϑῶν τοσούτων᾽ εἰ δὲ libri. 14. ἐπιυψηφιῶ Schenkl | ἐπυψηφι- 
féro mel, ἐπιψηφιζέσϑω E, ἐπιψηφίξεται Τ' Z, ἐπιψηφίξετε 
rel (ἐπιψηφίξω H. Sauppe, ἐπιψηφιῶ ἐγὼ Cobet) -- 
Σεύϑῃ εἶπεν ὅτι det.  Σεύϑῃ εἶπε ταῦτα ὅτι mel. (misi 
quod A εἶχε habet). | 17. 0, τι ἂν ἄγητε Bornemann | 9, τι 
ἂν αἰτῆται C B, 0. ἂν αἰτεῖται A, 0. ἄγετε reliqui (0, τε àv 
ἔχητε Dind. 0, τι ἂν ἄγησϑε Kuehner) 22. Σεύϑης, καὶ 
ἀνελόμενος mel. | Σεύϑης ἀνελόμενος det. (vulg. Dind.) 
26. οὐ μὴ δείσῃς libri | ov μὴ δείσει Dind. 31. ληίξεσϑαΐ 
σε δεήσει mel. | ληίζεσϑαι δεήσει det. (vulg. Dind.). 82: «oi 
συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας Athenaeus | καὶ Gvy- 
κατεσχεδάσατο μετὰ τοῦτο κέρας CBE, sed in C ita ut « 
praepositionis μετὰ cum v pronominis τοῦτο ligatura, quae 
v litterae simillima est, coniunctum sit, ut in archetypo 
revera μετ᾽ αὐτοῦ fuisse adpareat (cf. quae exposui Comm. m. 
p. 4 et supra ad VII 2, 13 extr.) καὶ συγκατεσκεδάσατο 
μετὰ τοῦτο τὸ κέρας ἃ N, p. 6 μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας Ven. 
M. ete., συγκατεσχέδασε reliqui (κατεσκέδασε Matthiae, κατε- 
σχκεδάσατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας Dind. Cobet) cf. Schenkl Stud. | 
I p. 574. 34. [ὑμῖν] καὶ ὑμεῖς of φίλοι Cobet. | ὑμῖν καὶ 
ἡμῖν οἵ φίλοι mel., ἡμῖν καὶ ὑμεῖς of q. det. 36. τοῖς ἵπποις 
Hirschig. | τοῖς ϑεοῖς libri. Certissimam hane Hirschigi 
emendationem (cf. 37, 39, 41, 43) primus recepit Schenkl. - 

4,5 καὶ πρεσβύτεροι mel. et E 4 καὶ of πρεσβύτεροι 
det. (Dind.). 12. ἐν πονηροῖς mel. | ἐν πονηροῖς τόποις 
det. (Dind.) 16. ὡς ὀκτωκαίδεκα Schenkl. | ἤδη ὡς óxro- 
καίδεκα C A R, ἤδη ὡς ὀκτωκαίδεκα ὧν E, ἤδη ὀχτωκαί- 
δεκα B, ὀκτωκαίδεκα ὧν reliqui. 17. περιβαλόμενον Cobet | - 
περιβαλλόμενον libri. 28. οὐκ ἂν ἔφη σπείσασϑαι vulg. 
οὐκ ἔφη σπείσασϑαι mel, οὐκ ἂν ἔφη σπείσεσϑαν det. 
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5,15 ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυβροίας libri | ἐν τῷ πεδίῳ 
(τῷ» ὑπὲρ Σηλυβρίας Cobet et Dind. Cf tamen III 5, 1. 

6, 2 κάλλιστόν τι Cobet | καλλιστόν τε mel, κάλλιον ep 
DOTT vulg. Dind.) 10. [0 ys πρῶτος iov] Schneider. 
18. ϑεοὺς ἅπαντας libri | ϑεοὺς πάντας Bisschop (Dind.). 
Confert Rehdantz V 8, 18. 24. οὐκ εἰς μὲν Πέρινϑον προσῇτε 
τὴν πόλιν, E Π ορχὸς δ᾽ ὑμᾶς -- τὰς πύλας; DBreitenbach 
(τὴν πόλιν Bornemann) | ovx εἰς μέν Πέρ. προσίητε πόλιν, 
Αφίσταρχος ῥ᾽ ὑμᾶς — τὰς πύλας mel., ovx εἰς μὲν Ilé- 
ovvOov si πρύσιτε τῇ πόλει, ᾿Αφίσταρχος ὑμᾶς πύλας det. nisi 
quod προσῆτε Z. πρύσειτε T. προσίοιτε Ven. M. (οὐκ εἰς μὲν 
Πέρινϑον εἰ προσῇτε τῇ MUT ᾿᾽Δρίσταρχος ὑμᾶς — τὰς πύ- 
λας. vulg. Dind.; οὐκ εἰς μὲν Πέρινϑον ᾿Αρίσταρχος ὑμᾶς etc. 
mediis omissis Cobet) Ad hune locum comparat Rehdantz 
Hell. VII 5, 15 προσιόντες εἰς τὴν Μαντίνειαν. 28. μετέ- 
σχετε det. | μᾶλλον μετέσχετε mel E N (Dind. 29. [xo- 
λύοντες — πορίζεσϑαι)] ego. Videtur mihi amplificatio 
esse hominis balbutientis; idem iam ὃ 28 dictum erat 
σῖτον ἀφϑονώτερον εὑρίσκετε; mirum deinde hostes fortiter 
(ϑαρραλέως) persequentes nil damni efficere dici nisi ut 
impediant praedam agere idque tum tantum, ubi Graeci 
rari et sparsi erant (κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννύμενοι). 

7, 18 ἐθέλοιτε &v mel. | ἐθέλοιτε δ᾽ ἂν det. (Dind.). — 
προσήκει Poppo | προσῆκεν libri. 24. ἀνύσασϑαι Valkenaer 
v ἔσεσϑαι vel ἀνέσεσϑαι plerique libri, ἀνύτεσϑαι D marg. 
(Dind.), ἀνύτσεσϑαι V supra v. 36. [ἃ éxéxvqoo] Cobet. 
10. ἐμὲ post περιιδεῖν, quod meliores omittunt, deleri iubet 
Gebauer de argumenti ex contrario formis p. 387. 43. ἐκ 
"Qv ἐμῶν ἔργων det. | ἐκ τῶν ἔργων mel. 

8, 1 ἐντοίχια vir doctus apud JBornemann. | ἐνοίκια 
o. pr. B (ἐν οἰκίᾳ C corr.) ἐν οἰκία A, ἐνύπνια rel. (vulg. 
Dind.) — ἐν “Δυκείῳ det. | ἐν oixío C A, ἐνοικίω B. 
3, Κυτωνίου εἰς Καΐκου πεδίον ἐλϑόντες Rehdante App. 
it. p. 52. | Kvrovíov ὁδεύσαντες sig Καΐκου πεδίον ἐλ- 
θόντες mel, Kurovíov παρ᾽ ᾿Ζταρνέα εἰς Καΐκου πεδίον 
λϑόντες det. In archetypo utriusque familiae statuo 

Hug, Xenophontis expeditio Cyri. d** 
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in margine vel supra versum glossam geographicam ὁδεύ- 
σαντὲς παρ᾽ ᾿Δταρνέα adscriptam fuisse, quarum pars altera 
ab archetypo meliorum, altera ab archetypo deteriorum 
recepta est. 11. post καὶ signum lacunae posui, statuens 
ἄλλους vel στρατιώτας excidisse. Erant trecenti numero 
cf. 8 9 qui non poterant omnes esse lochagi. 

Seribebam 'Turiei mense Septembri 
anni MDCCCLXXVIIL 

Arnoldus Hug. 

Corrigenda. 

19 v. 8 (1 8, 11) lege: ὅπως ζὡςν ἀσφαλέστατα. 
» V » n » » n 
20 (I 5, 8) v. 7 ab 1nf. lege: περὶ αὐτὸν. 
46 (IH 2. 9) v. 1 ab inf. lege: κάπρον. 
78 (III 2, 4) v. 5 ab inf. lege: ἀνέστη. 
83 (ΠῚ 2. 27) v. 14 ab inf. dele: δὴ ante δεῖ. 

103 (IV 1, 19) v. 3 lege: ὑπέμενεν. 
125 (IV 6, 22) v. 5 ab inf. lege: ἄλλοι. 
199 (VI 1, 4) v. 9 ab inf. lege: βουλευσάμενοι. 
ΣΙ CV TE 3, 14) v. 2 ab inf. lege: εἶπεν, ὅτι. "Ὁ Ὁ Ὁ 'ϑ 'θ 5 Eb 5. Ὁ 



EENOPSNTOZ 

KYPOY ANABAZIZ. 

Α. 

Ζαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, Ἱ. 
πρεσβύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος, 

ἐπεὶ δὲ ἡσϑένει Ζ΄αρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ 
βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. ὃ μὲν ἃ 
οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε. Κῦρον δὲ μετα- 
πέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, 
καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς 
Καστωλοῦ πεδίον ἀϑροίξζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦ- 
oog λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν ᾿Ελλή- 
νῶν ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ 
χὐτῶν Aevíav Παρράσιον. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Zlagstog 8 
καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Φρταξέρξης, Τισσα- 
ρέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς 
ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείϑεται καὶ συλλαμβάνει 
Κῦρον o2 ἀποχτενῶν᾽ ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη «o- 
γὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλϑες 
κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασϑείς, βουλεύεται ὅπως μή- 
τοτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἣν δύνηται, βα- 
σιλεύσει ἀντ᾽ ἐχείνου.ι Παρύσατι: μὲν δὴ ἡ μήτηρ 
Xenophontis Anabasis, rec, A. Hug. 1 
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ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν 
δ βασιλεύοντα ᾿Δρταξέρξην. ὅστις δ᾽ ἀφικνοῖτο τῶν 
παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιϑεὶς 

ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βα- 
σιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο 
ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊχῶς ἔχοιεν 

θαὐτῷ. τὴν δὲ “Ἑλληνικὴν δύναμιν ἤϑροιξεν ὡς μά- 
λιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρα- 
σκευότατον λάβοι βασιλέα. ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν 

συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρ- 
ήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας 
Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπι- 
βουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ ἦσαν 
αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βα- 
σιλέως δεδομέναι, τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον 

πᾶσαι πλὴν Μιλήτου: ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης 
προαισϑόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους, [ἀπο- 
στῆναι πρὸς Κῦρον,] τοὺς μὲν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ ἐξέ- 
βαλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας 
στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
ϑάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐχπεπτωκότας. 
καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀϑροίζειν 
στράτευμα. πρὸς δὲ βασιλέα πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς 

80v αὐτοῦ δοθῆναι oi ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ 
Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν 
αὐτῷ ταῦτα' ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπι- 
βουλὴν οὐκ ἠσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιξε πολε- 
μοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν" ὥστε 
οὐδὲν ἤχϑετο αὐτῶν πολεμούντων. καὶ γὰρ ὃ Κῦρος 
ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν 
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πόλεων ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. ἄλλο δὲϑ9 
στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ κατ᾽ 
ἀντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον. Κλέαρχος Aaxs- 
δαιμόνιος φυγὰς ἦν᾽ τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος 
ἠγάσϑη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. 
ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ 
τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου 
ὁρμώμενος τοῖς Θραξὶ τοῖς ὑπὲρ ᾿Ελλήσποντον οἰχοῦσι 
καὶ ὠφέλει τοὺς Ἕλληνας: ὥστε καὶ χρήματα συν- 
ἐβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἵ 
᾿Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽ «v οὕτω 
τρεφόμενον ἐλάνϑανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. ᾿Ζρίστιππος 
δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ πιεξό- 10 
ὠξνος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν 
Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν 

μηνῶν μισϑόν, ὡς οὕτως περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντι- 
στασιωτῶν. ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετρα- 
κισχιλίους καὶ ἕξ μηνῶν μισϑόν, καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ 
πρόσϑεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν 

αὐτῷ συμβουλεύσηται. οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ 
ἐλάνϑανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. Πρόξενον 
δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας 11 
ὅτι πλείστους παραγενέσϑαι, ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος 
στρατεύεσϑαι, ὡς πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν 
τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον 
καὶ Σωκράτην τὸν ᾿ά4χαιόν, ξένους ὄντας καὶ τούτους, 
ἐχέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν ὅτι πλείστους, ὡς 

πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τοῖς Μιλησίων. 

καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκει αὐτῷ ἤδη πορεύεσθαι ἄνω, τὴν II. 
1: 
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uiv πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβα- 
λεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἀϑροίξζξει ὡς ἐπὶ 

, , Ἁ A] ς , - 

τούτους τὸ τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ ᾿Ελληνικόν. ἐνταῦ- 

ϑα καὶ παραγγέλλειτῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον 

ἦν αὐτῷ στράτευμα, καὶ τῷ ᾿Δριστίππῳ συναλλαγέντι 
πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στρά- 
τευμα καὶ Ξενίᾳ τῷ ᾿ἀρκάδι, ὃς αὐτῷ προειστήκει 
τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λα- 

, 1 p M [4 , ε ᾿" 5 ' 
Bovra τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ σαν τὰξβ 

ἢ ἀκροπόλεις φυλάττειν. ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον 
πολιορχοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ 

στρατεύεσϑαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς κατα- 
πράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσϑεν παύσεσϑαι 

LT 3 M , " e A ce , ? , " 

πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. ot δὲ ἡδέως ἐπείϑοντο 
5 , Ἁ 3 - M , ^ er ^ 

ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ" καὶ λαβόντες vo ὁπλὰα παρῆσαν 
, , ko, ^ E E ᾽ - , 

3&g Σάρδεις. ᾿ενίας μὲν δὴ vovg £x τῶν πόλεων 

λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχι- 
λίους, Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντα- 
κοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πεντακοσίους, Σο- 

φαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους, Σω- 
κράτης δὲ ὁ ᾿Δχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς πεντακοσίους, 
Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τρια- 
κοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο᾽ ἠν δὲ καὶ 
οὗτος καὶ ὁ ΣΙωχράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευο- 

4 μένων. οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσα- 
φέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ἡγησάμενος 
εἶναι. ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν, πορεύεται 
ὡς βασιλέα ἧ ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς πεντα- 

$xoG(ovg. καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε Τισσα- 
φέρνους τὸν Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσκχευάζετο. 



EIB. E CAP. 9 

Κῦρος δὲ ἔχων ovg εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρ- 
δεων᾽ καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς “υδίας σταϑμοὺς τρεῖς 

παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον πο- 
ταμόν. τούτου τὸ εὖρος δύο πλέϑρα᾽ γέφυρα δὲ ἐπῆν 
ἑπτὰ ἐξευγμένη πλοίοις. τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ 6 
Φρυγίας σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσᾶς, 
πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦϑα 

ἔμεινεν ἡμέρας ἕπτά" καὶ ἧκε Μένων ὁ Θετταλὸς 
ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, 

Ζίόλοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ Ολυνϑίους. ἐντεῦϑεν 

ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Κε-Ἰ 
λαινάς, τῆς Φρυγία: πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ 

εὐδαίμονα. ἐνταῦϑα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδει- 
σὸς μέγας ἀγρίων ϑηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐϑθήρευεν 
ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἕαυτόν τε καὶ 
τοὺς ἵππους. διὰ μέδου δὲ τοῦ παραδείσου δεῖ ὁ Μαίαν- 

ὄρος ποταμός" αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν βασι- 
λείων ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. ἔστι δὲ 
καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ 8 
ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκρο- 
πόλει" δεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλειν 

εἰς τὸν Μαίανδρον᾽ τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρός ἐστιν 
εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦϑα λέγεται ᾿Ζπόλλων 
ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά o6 περὶ σοφίας, 

καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἔν τῷ ἄντρῳ ὅϑεν αἱ πηγαί: 
διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. ἐνταῦϑα 
Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ελλάδος ἡττηϑεὶς τῇ μάχῃ ἀπ-9 
ἐχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ 
τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦϑα ἔμεινε Κῦρος 
ἡμέρας τριάκοντα᾽ καὶ ἧκε Κλέαρχος [ὁ “ακεδαιμόνιος 
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φυγὰς] ἔχων ὁπλίτας χιλίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας 

ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ 
καὶ Σῶσις παρῆν ὃ Συρακούσιος ἔχων ὁπλίτας τρια- 
κοσίους. καὶ T Σοφαίνετος ὁ ̓ ρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους. 
καὶ ἐνταῦϑα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριϑμὸν τῶν ᾿Ελλή- 
νῶν ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἵ σύμ- 

τύπαντὲες ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ δὲ 
ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς 
δύο παρασάγγαξ δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουμένην. 
ἐνταῦϑ'᾽ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς Ξενίας ὁ Mug 
τὰ Δύκαια ἔϑυσε καὶ ἀγῶνα ἔϑηκε' τὰ δὲ ἄϑλα ἦσαν 
στλεγγίδες χρυσαῖ' ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. 
ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα 
εἰς Κεράμων ἀγοράν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς 

11vjj Μυσίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς τρεῖς 
παρασάγγας τριάκοντα εἰς Καύστρου πεδίον, πόλιν 
οἰκουμένην. ἐνταῦϑ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας πέντε" καὶ τοῖς 
στρατιώταις ὠφείλετο μισϑὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, 
καὶ πολλάκις ἰόντες ἐπὶ τὰς ϑύραξ ἀπήτουν. ὁ δὲ 

ἐλπίδα: λέγων διῆγε καὶ δῆλος ἦν ἀνιώμενος" οὐ γὰρ 
ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. 

12 ἐνταῦϑα ἀφικνεῖται ᾿Επύαξα ἡ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ 
Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον" καὶ ἐλέγετο Κύρῳ 
δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ τότε ἀπ- 
ἔδωκε Κῦρος μισϑὸν τεττάρων μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κί- 
λιόσα [καὶ] φυλακὴν περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ ᾿άσπεν- 
δίους᾽ ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ. 

13 ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας δέκα 
εἰς Θύμβριον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦϑα ἦν παρὰ 
τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν 
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βασιλέως, ἐφ᾽ ἧ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον ϑηρεῦσαι 

οἴνῳ κεράσας αὐτήν. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς 14 
δύο παρασάγγας δέκα εἰς Τυριάειον, πόλιν oixov- 
μένην. ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται 
δεηϑῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα 
αὑτῇ βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν 

τῷ πεδίῳ τῶν “Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. ἐκέλευσε 15 
δὲ τοὺς Ἕλληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην οὕτω 

ταχϑῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δ᾽ ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. 
ἐτάχϑησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων: εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν 
Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον Κλέαρχος 
καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἵ ἄλλοι στρατηγοί. ἐθεώρει 16 
οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους" of δὲ παρ- 

ήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις" εἶτα 
δὲ τοὺς Ἕλληνας, παρελαύνων ἔφ᾽ ἄρματος καὶ ἡ Κί- 
λιόσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ 
καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας 

ἐκχκεκαλυμμένας. ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας 11 
τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, πέμψας Πίψρητα 
τὸν ἑρμηνέα παρὰ tovs στρατηγοὺς τῶν “Ελλήνων ἐχέ- 
Aevos προβαλέσϑαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν 
φάλαγγα. οἵ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατιώταις" καὶ 
ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προβαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ δὲ 
τούτου ϑᾶττον προϊόντων σὺν χραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτο- 
μάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκη- 

νάς, τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ ἤ τε Κίλισσα 18 
ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἵ ἐκ τῆς ἀγορᾶς κατα- 

λιπόντες τὰ ὦνια ἔφυγον. οἵ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι 
ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμ- 
πρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. 
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Κῦρος δὲ ἤσϑη τὸν ἐκ τῶν 'EAMQvov εἰς τοὺς βαρ- 
19 βάρους φόβον ἰδών. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς 

τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας 
πόλιν ἐσχάτην. ἐνταῦϑα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ἐντεῦ- 
Qev ἐξελαύνει διὰ τῆς Πυκαονίας σταϑμοὺς πέντε παρα- 

σάγγας τριάκοντα. ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρ- 
90 πάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. ἐντεῦϑεν 

Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν 
ταχίστην ὁδόν" καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ (τοὺς στρατιώτας 
oUg Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων 
ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταϑμοὺς τέτταρας παρα- 

σάγγας εἴκοσι καὶ πέντε εἰς Θύανα, πόλιν οἰκουμένην, 
μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας 
τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέχτεινεν ἄνδρα Πέρσην Μεγα- 
φέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν 

ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. 
81 ἐντεῦϑεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ 

εἰσβολὴ ἣν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρϑία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος 
εἰσελϑεῖν στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ 

Συέννεσις εἶναν ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβο- 
λήν᾽" διὸ ἔμειναν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ 
ἄκρα, ἐπεὶ ἤσϑετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν 
Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε 
περιπλεούσαξ ἀπ᾽ Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμῶν ἔχοντα 

92 τὰς “ακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος δ᾽ οὖν 
ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς 
σκηνὰς ov οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦϑεν δὲ κατ- 

ἔβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπέρρυτον, καὶ 
δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων" πολὺ 
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0b x«l σήσαμον x«l μελίνην καὶ κέγχρον xoi πυροὺς 
καὶ κριϑὰς φέρει. ὅρος δ᾽ αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ 
ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑάλατταν. καταβὰς 23 
δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταϑμοὺς τέτταρας 
παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσούς, τῆς Κι- 
λικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, ἔνϑα ἦν τὰ 
Συεννέσιος βασίλεια [τοῦ Κιλίκων βασιλέως] διὰ μέσου 

δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο 
πλέϑρων. ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦν- 24 
veg μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη 
πλὴν oí τὰ καπηλεῖα ἔχοντες." ἔμειναν δὲ καὶ οἵ 
παρὰ τὴν ϑάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοι: καὶ ἐν Ἰσσοῖς. 

Ἑπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου πέντε 958 
ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ 
τῶν ὀρέων τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος 
στρατεύματος ἀπώλοντο᾽ οὗ μὲν ἔφασαν ἁρπαξοντάς 
τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, of δὲ ὑπολειφϑέν- 
τας καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα 
οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσϑαι" ἦσαν 

δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. οἵ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, 26 
τήν τὲ πόλιν [τοὺς Ταρσοὺς)] διήρπασαν, διὰ τὸν 
ὄλεϑρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιξόμενοι, καὶ τὰ βασί- 
λεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δὲ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν 
πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἕαυτόν" ὃ 
δ᾽ οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς 
χεῖρας ἐλϑεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναν ἤϑελε, πρὶ! 
ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. μετὰ δὲ 21 
ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε 
Κύρῳ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ 
ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον 
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χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ 
, , - ^ ^ , * 
ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικήν, καὶ τὴν 
χώραν μηκέτι διαρπάξεσϑαι" τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδρά- 
ποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 

II ἘἨνταῦϑα ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας 
εἴκοσιν: of γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ 
πρόσω ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἱέναι" μι- 
σθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ 
Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάξετο ἱέναι" οἵ 
ὃὲ αὐτόν τὲ ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποξύγια τὰ ἐκείνου, 
ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν 
ἐξέφυγε μὴ καταπετρωϑῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω 
ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασϑαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν 
τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε 
πολὺν χρόνον ἑστώς" οἵ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαξον καὶ 

8 ἐσιώπων. εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες στρατιῶ- 
ται, μὴ ϑαυμάξετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι 
πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί μὲ 
φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ 
uvgíovg ἔδωκε δαρεικούς᾽ ovg ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς 
τὸ ἴδιον κατεϑέμην ἐμοὶ οὐδὲ καϑηδυπάϑησα, ἀλλ᾽ 

4 εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς 
Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐτιμωρού- 

t: » € bd , ^ , 3 ' 2 , μὴν us9' ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύ- 
, ? ^ * 3 lod e 

vov βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς évoixovvrag Ελλη- 
Α Ld , N ^ ^ 3 , M e ^ 

νας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἔκαλει, λαβὼν υμᾶς 

ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν Gv 
e $ 5 ὦ LET ANGE , ΟΕ SC - 3 , 

δ ὧν sv ἔπαϑον vx ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ υμεῖς ov pov- 

λεσϑε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προ- 
δόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσϑαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευ- 

τϑ 
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σάμενον μεϑ’ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω 
2 3 δ ot 2 vf PME 1 1 6 ov er ovx οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽ ovv ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ,τι 

ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡ: ἐγὼ 
e 3 Ἁ 9 A , M] ^ 

EAAqvag ἀγαγῶν εἰς τοὺς βαρβαρους, προδοὺς τοὺς 

Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ᾽ 6 
ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐκ ἐθέλετε πείϑεσϑαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν 
ἕψομαι καὶ ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. νομίξω γὰρ ὑμᾶς 
ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους. καὶ 
σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν 
δὲ ἔρημος ὧν οὐκ ἂν ἱκανὸς [οἶμαι] εἶναι οὔτ᾽ ἂν 
φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχϑρὸν ἀλέξασϑαι. ὡς ἐμοῦ 

5 A » 

οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
ταῦτα εἶπεν oí δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου Τ 

1 e "ἡ » P) ; er 3 5 M 
καὶ oí ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες [Ort ov φαίη παρὰ 

βασιλέα πορεύεσϑαι)] ἐπήνεσαν: παρὰ δὲ Ξενίου καὶ 
Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ 
τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλέαρχον. 
Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετ- 8 
ἐπέμπετο τὸν Κλέαρχον. ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤἦϑελε, 
λάϑρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον 

ἔλεγε ϑαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ 
δέον. [μεταπέμπεσϑαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν" αὐτὸς δ᾽ 

3 , .! ^ x ^ M , 2 
ovx ἔφη ἰξναι.) μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τοὺς $9 9 

ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελϑόντας αὐτῷ καὶ 

τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε. ἴάνδρες 
bd A] A A! , ^ e e E) 

στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον οτι ovvog ἔχει 

πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον᾽ οὔτε 
γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συν- 
ἑπόμεϑα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖ ἔτι ἡμῖν μισϑοδότης u Q, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μ 5a. 

x. e z 1 er 
ὅτε μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν oió«* ὥστε 10 
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καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλϑεῖν, τὸ uiv 
, , er , - , 

μέγιστον αἰσχυνόμενος Or. σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα 
, , , , » Mi ^ , 

ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών us 
11 δίκην ἐπιϑῇ ὧν νομίζει om ἐμοῦ ἠδικῆσϑαι. ἐμοὶ 

Ε A , [r7 73 €. , ᾽ $2? , 

ovv δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καϑεύδειν οὐδ΄ ἀμελεῖν 

ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσϑαι O,vL χρὴ ποιεῖν ἐκ 
τούτων. καὶ ξἕως τε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι 
δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη 
δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως 
τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν᾽ ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρα: 

12v4yoU οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. ὁ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ 
* D , gm / 5, , 9 τῷ ' 

μὲν ἄξιος φίλος ὦ ἂν φίλοξ ἢ, χαλεπώτατος δ᾽ ἐχϑρὸς 

ᾧ ἂν πολέμιος ἢ, ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεξὴν καὶ ἱππικὴν 
καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμε- 
$a' καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καϑ- 
ἤσϑαι. ὥστε ὥρα λέγειν ὅ,τι τις γιγνώσκει ἄριστον 

.ι3 εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. ἐκ δὲ τούτου ἀνί- 
σταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνω- 
Gxov, oí δὲ καὶ ὑπ’ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες - 
οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν 

14 καὶ ἀπιέναι. εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν 
ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν “Ελλάδα στρατηγοὺς 
μὲν ἑλέσϑαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέ- - 

? , ^ * ? Á I J 3 ^c € δ᾽ «oyog ἀπάγειν" τὰ δ᾽ ἐπιτήδει᾽ ἀγοράξεσϑαι — ἡ | 
ἀγορὰ qv ἕν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι — καὶ συ- 
σχευάξεσϑαι' ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς 
, , 1 E 1 - - ς , E 
ἀποπλέοιεν᾽ ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν 

Κῦρον ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ἐὰν δὲ 

μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσϑαι τὴν ταχίστην, πέμψαι 
δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φϑάσωσι 
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μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς 
καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦ- 
τα εἶπε" μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. Ως 15 
μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μη- 
δεὶς ὑμῶν λεγέτω πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾿ ἃ ἐμοὶ τοῦ- 

᾽ L e 1 - ἃ ET ET] e 5 
TO OU ποιητεον᾽ Og δὲ τῷ ἀνδρὶ Ov ἂν ἕλησϑε πεί- 

T 3 , er 54. “ e a 0» 
σομαν ἢ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε Ovi καὶ ἂρ- 
χεσϑαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνϑρώ- 
πῶν. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν 16 
εὐήϑειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ 
πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ 
ὡς εὔηϑες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαι- 

, Ἁ ^ 3 Ἁ οὖ “Ὁ e , , 

νόμεϑα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσο- 
μεν ὃν ἂν Κῦρος ÓQ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν 
κελεύειν Κῦρον προκαταλαβεῖν; ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν 11 
ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς 

“ὦ , , E 5 "oe , 

ταῖς τριήρεσι καταδύυσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι 
[4 , er ^ , , ?! ὦ δοίη ἕπεσϑαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅϑεν οὐκ ἔσται 
Σ - ’, 3 ul » 

ἐξελθεῖν. βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου 
λαϑεῖν αὐτὸν ἀπελθών: ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. ἀλλ᾽ 
ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι" δοκεῖ δέ μοι 18 
ἄνδρῥας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν 
Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται ἡμῖν χρῆσϑαι" 
καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἢ παραπλησία οἴχπερ καὶ πρόσϑεν 

ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἔπεσϑαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους 
εἶναι τῶν πρόσϑεν τούτῳ συναναβάντων" ἐὰν δὲ 19 
μείξων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσϑεν φαίνηται καὶ ἐπιπονω- 
τέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς 
ἄγειν ἢ πεισϑέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι" οὕτω γὰρ 
καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόϑυμοι ἑποίμεϑα 
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καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν᾽ ὅ,τι δ᾽ Qv πρὸς 
ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο᾽ ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας 

20z90g ταῦτα βουλεύεσθαι. ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας 
ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν ot ἠρώτων Κῦρον 
τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούοι 
᾿Δβροκόμαν ἐχϑρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ 
εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταϑμούς" πρὸς τοῦτον οὖν 

ἔφη βούλεσθαι ἐλϑεῖν: κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ, τὴν δίκην 
ἔφη χρήξειν ἐπιϑεῖναι αὐτῷ, ἣν δὲ φύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ 

οἱ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεϑα. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ 

αἱρετοὶ ἀπαγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις" τοῖς δὲ ὑποψέα 

μὲν ἦν ὅτι ἄγοι πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἔπεσϑαι. 
προσαιτοῦσι δὲ μισϑόν: ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται 
ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δα- 
ρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ" ὅτι 
δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦϑα ἤκουσεν οὐδεὶς ἔν 
γε τῷ φανερῷ. 

IV. ᾿Εντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς δύο παρασάγγας 
δέκα ἐπὶ τὸν ἹΨάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία 
πλέϑρα. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμὸν ἕνα παρασάγ- 
γας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος 
στάδιον. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνειν σταϑμοὺςΞ δύο παρα- 

σάγγας πεντεκαίδεκα εἰς ᾿Ισσούς, τῆς Κιλικίας ἐσχά- 
την πόλιν ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ 

4 εὐδαίμονα. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Κύ- 
oo παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ 
πέντε καὶ ém αὐταῖς ναύαρχος Πυϑαγόρας Ζ4ακε- 

δαιμόνιος. ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς Ταμῶς Αἰγύπτιος ἐξ 
Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε xal εἴκο- 
σιν, αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον [ὅτε Τισσαφέρνει φίλη 
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qv, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν]. παρῆν δὲ 8 
καὶ Χειρίσοφος “ακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετά- 
πεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν 

ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἵ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ 
τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦϑα καὶ οὗ παρὰ ᾿“βροκόμα 
μισϑοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον 
τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασι- 
λέα. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνεν σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας 4 
πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν 

0B ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωϑεν τὸ πρὸ τῆς 
Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ 
ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ 
φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρ- 
ὅσος ὄνομα, εὖρος πλέϑρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν 
τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς" καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν 

βίᾳ: ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν 
ϑάλατταν καϑήκοντα, ὕπερϑεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλί- 
Bevov ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν 
πύλαι. ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς ὅ 
μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ 
ἔξω τῶν πυλῶν βιασομένους τοὺς πολεμίους εἰ φυ- 
λάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαιξ, ὅπερ ᾧετο ποιήσειν 
ὁ Κῦρος τὸν "4fgoxóuav, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. 
᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε 
Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ 
βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυ- 
ριάδας στρατιᾶς. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταϑ- 6 

μὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλιν 
οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ ϑαλάττῃ" ἐμπόριον 
δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόϑι ὁλκάδες πολλαί. 
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T ἐνταῦϑ᾽ ἔμειναν quégas ἑπτά" καὶ “Ξενίας ὃ ᾿“ρκὰς 
[στρατηγὸς] καὶ Πασίων ὃ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἶδ 
πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, 
ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηϑέντες ὅτι 
τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελϑόν- | 

£ 3 , A] € , , 5 b] 

τας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ελλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς 
, - E , βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν 

3 - ^ , er , 2 ^ lod , 

ἀφανεῖς, διῆλϑε λόγος ὃτι διώκοι αὐτοὺς Κῦρος vQuj- 

psc." καὶ οὗ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς 
^ e , » , ς , - 

8 ληφϑῆναι, oí δ ὥκτειρον εἰ ἁλώσοιντο. Κῦρος δὲ 
UJ 2 , 

συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν, ᾿Ζ“πολελοίπασιν 

ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ἀλλ᾽ εὖ ys μέντοι ἐπιστά- 
n » , , 3 ' er ^ 

σϑῶὼν ot. ovre cz00s0gax«civ* oiü« γὰρ omm olyov- 
ται οὔτε ἀποπεφεύγασιν. ἔχω γὰρ τριήρει: ὥστε 
HCTMPER E ; " Ἐ' 3 ^ DL 1 E ? 
ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον" ἀλλὰ μὰ tovg ϑεοὺυς OUX 
E 3 UI , ? €? , P" ? ^ e 7 A e ε 

ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ξως 

μὲν ἂν παρῇ τιξ χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βού- 
ληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶξ ποιῶ καὶ τὰ χρή- 

? ^ - Ἁ .* , , e , 

ματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ ἰόντων, εἰδότες ὅτι κακίους 
εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε 

» ' , ' - ΄ ,»Ἂ 
αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρού- 

μενα ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ᾽ ἀπολήψον- | 
- , er M - T 2 τ δ e M 

ϑται τῆς πρόσϑεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. καὶ ὁ uiv 
ταῦτα εἶπεν" of δὲ “Ελληνες, ei τις καὶ ἀϑυμότερος 
ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀπούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν 
ἥδιον καὶ προϑυμότερον συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταϑμοὺς τέτταρας 

παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα 
5 , 

τὸ &Ugog πλέϑρου, πλήρη δ᾽ ἰχϑύων μεγάλων καὶ 
, rS e , ᾿ 27 & 419 

πραέων, ovg οἵ Σύροι ϑεοὺς ἐνόμιξον καὶ ἀδικεῖν 
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οὐχ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἵ δὲ κῶμαι ἐν αἷς 
ἐσχήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ξώνην δεδομέναι. 

ἐγτεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς πέντε παρασάγγας τριά- 10 

κοντὰ ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ζίάρδατος ποταμοῦ. οὗ τὸ 
ὖρος πλέϑρου. ἐνταῦϑα ἦν τὰ Βελέσυος Haec 
(oU Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ 
ιαλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽ 

χυτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. ἐντεῦϑεν 11 

ἐξελαύνει σταϑμοὺς rela παρασάγγας. πεντεκαίδεκα 

ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων 
γταδίων" καὶ πόλις αὐτόϑι ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαί- 

Lov Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦϑα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. 
«xi Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν EAAMj- 
νῶν ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς 
Βαβυλῶνα" καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρα- 
ώταις καὶ ἀναπείϑειν ἔπεσϑαι. οἵ δὲ ποιήσαντες 12 
ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα᾽ οἵ δὲ στρατιῶται ἐχα- 
ἱέπαινον τοῖς στρατηγοῖς. καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι 
γαῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν 
νή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις με- 
ὠὰ Κύρου ἀναβᾶσι [παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου]. 
«xl παῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος 
τοῦ πατρὸς Κῦρον. ταῦτα oí στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγ- 18 
νελλον᾽ ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε 
χργυρίου μνᾶς, ἐπὴν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι. καὶ τὸν 
μἱσϑὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν κχαταστήσῃ τοὺς “Ἑλληνας 
(c ᾿Ιωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ 
γὕτως ἐπείσϑη. Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιή- 
ζουσιν oí ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύ- 

ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν 
Xenophontis Anabasis, rec, A. Hug. 2 
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14 ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. ἄνδρες, ἐάν μοι πεισϑῆτε, 
οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων 

πλέον προτιμήσεσϑε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τέ οὖν 
κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος: ἔπεσϑαι τοὺς “Ἕλλη- 

νας ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι 
τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναν ὅ,τι οἵ 

15 ἄλλοι “λληνες ἀποχρινοῦνται Κύρῳ ἢν μὲν γὰρ 
ψηφίσωνται ἕπεσϑαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαν- 
τες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προϑυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν 
χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει" ἐπίσταται δ᾽ εἴ 
τις καὶ ἄλλος" ἣν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν 

μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς [μόνοις πειϑομέ- 
votg] πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς 

λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησϑε οἶδα ὅτι ὡς 
10 φίλοι τεύξεσϑε Κύρου. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείϑοντο 

καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασϑαι. Κῦρος 
δ᾽ ἐπεὶ ἤσϑετο διαβεβηκότας, ἤσϑη vs καὶ τῷ στρα- 
τεύματι πέμψας Γλοῦν εἶπεν, ᾿Εγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, 
ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ" ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε 

11 ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι us Κῦρον νομίξετε. οἱ μὲν 
δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο 
αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι 
μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε συνείπετο 
δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν δια- 
βαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχϑη ἀνωτέρω τῶν 

18 μαστῶν [ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ]. οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον 
ὅτι οὐπώποϑ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεξῇ 
εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε ᾿ΔΦβροκόμας προϊὼν 
κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει δὴ ϑεῖον 
εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς 
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lacuAsUGOvti. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας 19 
ταϑμοὺς ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα" καὶ ἀφι- 
νοῦνται πρὸς τὸν ᾿ἀράξην ποταμόν. ἐνταῦϑα ἦσαν 
μαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνον. ἐνταῦϑα ἔμει- 

"wv ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦϑεν ἐξε-. 
[4 A ^ 3 , A 2 ΄ A] , 

αὔνει διὰ τῆς ᾿ραβίας τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν 
εξιᾷ ἔχων σταϑμοὺς ἐρήμους πέντε παρασάγγας τριά- 
ovr& καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ 
ἢ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ ϑάλαττα, ἀψινϑίου 
B πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλά- 

e E 3 κα e 2 7, , 
jov, ἅπαντα ἤσαν εὐωδὴ ὠὡσπὲρ ἀρώματα δένδρον 

" οὐδὲν ἐνῆν, ϑηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνον 3 
γριοι, πολλαὶ δὲ στρουϑοὶ αἱ μεγάλαι" ἐνῆσαν δὲ 
αὖ ὠτίδες καὶ δορκάδες" ταῦτα δὲ τὰ ϑηρία οἵ ἵπ- 

^ A τ 2097 Ἁ [gj M Pd 2 » , 

εἴς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οὗ μὲν ὄνοι, ἐπεί tig διώ- 

0L, προδραμόντες ἕστασαν᾽ πολὺ γὰρ τῶν ἵππων 
τρεχον ϑάττον᾽ καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάξοιεν οἵ ἵπποι, 

SK 3 , ' ? 3 - » ' , αὐτὸν ἐποίουν, καὶ ovx qv λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάν- 
ἐς of ἱππεῖς ϑηρῷῴεν διαδεχόμενοι. τὰ δὲ κρέα τῶν 
λισκομένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα 
ἐ. στρουϑὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν. οἱ δὲ διώξαντες 8 

ὧν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο" πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύ- 
οὐσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, 
kd , , 1 M C Mn p M 
ὑπερ ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ 

νιστῇ ἔστι λαμβάνειν" πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπερ 
M ᾽ , Ἁ Ἁ , 5 ἊΨ έρδικες καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ κρέα αὐτῶν 

ἰδισταὰα ἦν. πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας 4 
] a ' M , / ^ 3 
ἰ(φρικνοῦνταν ἐπὶ τὸν Μασκαν ποταμὸν, τὸ εὕρος πλε- 

)ριαῖον. ἐνταῦϑα ἦν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα 
" αὐτῇ KogcovQ' περιερρεῖτο δ᾽ αὕτη ὑπὸ τοῦ 

Q** 
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Μάσκα κύκλῳ. ἐνταῦϑ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 

5 ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑμοὺς ἐρήμους 
τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην 
ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. 
ἐν τούτοις τοῖς σταϑμοῖς πολλὰ τῶν ὑποξυγίων ἀπώ- 

λετο ὑπὸ λιμοῦ" οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν 
δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα' οἱ δὲ ἐνοι- 
κοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες 

καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ 

6 ἀνταγοράξζοντες σῖτον ἔζων. τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος 
ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ Δυδίᾳ 
ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίϑην ἀλεύρων 

ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος δύναται 
ἑπτὰ ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον ᾿“ττικούς" ἡ δὲ καπίϑη 
δύο χοίνικας ᾿Αττικὰς ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἷ 

1 στρατιῶται διεγίγνοντο. ἦν δὲ τούτων τῶν σταϑμῶν 

οὺς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βού- 
λοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν. καὶ δή ποτε στενο- 
χωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις δυσπορεύτου 
ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ 
εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λα- 
βόντας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνελβιβάξειν τὰς 

8 ἁμάξας. ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, 
ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς 
κρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνϑα δὴ μέ- 

ρος τι τῆς εὐταξίας ἦν ϑεάσασϑαι. ῥίψαντες γὰρ 
τοὺς πορφυροῦς χάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκώς, 
ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις περὶ νίκης καὶ μάλα κατὰ, 
πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούς τὲ πολυτελεῖς χιτῶνας ὃ 
καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς 

"ἂν 

«tdem OSEE: 
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τερὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν" εὐϑὺς 

δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν ϑᾶττον 
ἡ ὥς τις ἂν devo μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. τὸ 9 

^ 5 - Ld 

δὲ σύμπαν δῆλος ἠν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν 
e A] 4 3 , ri ^ 3 - Pw » 

)00v καὶ ov διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα 1j 
» 3 , H , " e x 

"vog ἄλλου ἀναγκαίου ἔκαϑέξετο, νομίζων, ὁσῳ μὲν 

θᾶττον ἔλθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖ- 

γχϑαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρε- 

σχϑαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσ- 
, 1 » ς ’ 2 M , A , 
ἔχοντι τὸν vovv ἡ βασιλέως ἀρχὴ πλῆϑει μὲν χώρας 

wx, ἀνθρώπων ἰσχυρὰ ovG«, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν 
«αἱ τῷ διεσπάσϑαι τὰς δυνάμεις ἀσϑενής, εἴ τις διὰ 
ἀχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο. πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου 10 
τοταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταϑμοὺς ἦν πόλις εὐ- 
δαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμαάνδη" ἐκ ταύτης 

" - 3357 NC» ; , 
6 στρατιῶται ἡγόραξον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις δια- 

βαίνοντες ὧδε. διφϑέρα: ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλα- 
αν χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς 

. δ, - , M OA , , 
A ἄπτεσϑαν τῆς κάρφης τὸ vOoQ' ἐπὶ τούτων διέ- 

δαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, οἶνόν vs ἐκ τῆς 

βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον 
ιελίνης᾽ τοῦτο γὰρ Qv ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. ἀμφι- 1τ1 
ἱεξάντων δέ τι ἐνταῦϑα τῶν τε Mévovóg του στρα- 

» A ^ , e , ’ὔ 3 “ 

"rv καὶ τῶν Κλεάρχου ὁ Κλέαρχος κρένας ἀδικεῖν 

ὧν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν" ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς 
ὁ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν' ἀχούσαντεξ δὲ οὗ στρα- 

d 2 , M 2 / , ^ - , 

τὥὦται ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. 
ἢ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλϑὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν 12 
οὔ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν 
ἰφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος 
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στρατεύματος σὺν ὀλίγοις vot; περὶ αὐτόν" Κῦρος δὲ 
» τ , - 

οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε' τῶν δὲ Μένωνος 
στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύ-. 
νοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ" καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν" 
ἄλλος δὲ A(Oc καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενο- 

18 μένης. ὁ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ 
εὐϑὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα᾽ καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας 

, - , : ^ , , 1 1 , | 
αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸξ τὰ γόνατα 

ϑέντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππέας 
ot ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταρά- 

κοντα, τούτων δὲ oi πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς 
Μένωνος, ὥστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχϑαι καὶ αὐτὸν Μένωνα, 
καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα᾽ οἵ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ 

11 πράγματι. ὁ δὲ Πρόξενος --- ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν 
καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν — εὐθὺς οὖν εἰς 

Α , ? , L4 2 M] e P 1 

τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔϑετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο 
-"ὝἪ , ^ ^ Ld € 2. 9 , er 

vov Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ ἐχαλέπαινεν Oti — 

αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσϑῆναι πράως λέγοι 
* € d , , , , Le 2 ἂν , 20 τὸ αὑτοῦ πάϑος, ἐκέλευσέ ve αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστα- 

ιὅ σϑαι. ἐν τούτῳ δὲ ἐπήει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύϑετο τὸ 
πρᾶγμα' εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ 
σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ 

16 μέσον, καὶ λέγει τάδε. Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ of ἄλλοι 
of παρόντες Ελληνες, οὐκ ἴστε ὅ,τι ποιεῖτε. ei γάρ τινα 

ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίξετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 
acce , e Ld 3 3 πα - P 

ἐμέ τε κατακεκόψεσϑαι xal ὑμᾶς ov πολὺ ἐμοῦ ὕστερον" 
κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι oUc ὁρᾶτε, 

βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ, 
170vvov. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο 

καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔϑεντο τὰ ὅπλα.. 
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᾿Εντεῦϑεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνη ἵππων xociVL 
κόπρος" εἰκάξετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. 

οὗτοι προϊόντες ἔκαον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσι- 
5: 2 , Y , δι, «(ἦν , , 

μον ἦν. Ὀρόντας δὲ Πέρσης ἀνὴρ γένει τε προσήκων 
βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περ- 
σῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσϑεν πολεμήσας, κατ- 2 
αλλαγεὶς δέ. οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας 
χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακάοντας ἱππέας ἢ κατακάνοι 
Ἴ , "^ - Mj 2 bd ^A er 

&v ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι καὶ 

κωλύσειε τοῦ κάειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν ὥστε μή- 
ποτε δύνασϑαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα 
βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει 

2 , 53 M 2 9 ἃ , , 

ὠφελιμα εἶναι, καὶ ἐκελευσεν αὐτὸν Acupovsw μέρος 
LOI Ψ ΡΝ. “ ς , e 2.3 ΄ , 

παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. ὁ δ᾽ Ὁρόντας νομίσας 8 
ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ 
βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους" 
ἀλλὰ φράσαι τοῖς ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλιον 
αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ἐνὴν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς 

, € ; A , , Ἁ πρόσϑεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν 
ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς Gto: ὃ δὲ λαβὼν 
Κύρῳ δίδωσιν. ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν 0 Κῦρος συλλαμβά- 4 

a » LY AE D e » t * , 
vL Ogovtav, xat συγκαλεῖ eig τὴν ἑαυτου ὄχηνὴν IIto- 

σας τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν 

Ἑλλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τού- 
τους δὲ ϑέσϑαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σχηνήν. ot 
δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας. 
Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς γὲ ὅ 
καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηϑῆναι μάλιστα 
τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλϑεν, ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις 
τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα ὡς ἐγένετο" οὐ γὰρ ἀπόρρητον 
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T , - " » ΄ L4 

6 ἦν. ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. Παρεκάλεσ 

ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος 0, 

δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο 
πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί. τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν 
ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί" ἐπεὶ δὲ ταχϑ είς, 

^ , ^ " 2 - - τ / ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν 
4 M GN M H , 3 , B. ^2 3 .4 

ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν καὶ ἐγὼ αὑτὸν 

προσπολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ 
1 πολέμου παύσασϑαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ 
ταῦτα, ἔφη, ὦ Ὀρόντα, ἔστιν ὅ,τι Ge ἠδίκησα; &aexol- 

er P d , M ς " ᾽ , 5 Led [ud 

vato ὅτι οὔ. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα, Οὐκοῦν ὕστερον, 
ς AS ^ c » MCN, LIENS d - 3 , 

ὡς αὐτὸς 6v ομολογεῖς, οὐδὲν vz ἐμοῦ ἀδικούμενος 
2 Ἁ ᾽ M - ᾿ , Ἁ A , er 

ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν 0,vt 
PELA » LANI , 5 ^ LÀ e - € s 

ἐδυνω; ἔφη ὁ Ogovrag. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ozoc 

αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς 
᾿Ζρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι ἔφησϑα καὶ πείσας 

ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ; καὶ 
8 ταῦϑ' ὡμολόγει ὁ Ὀρόντας. Τί ovv, ἔφη ὃ Κῦρος, 

3 M] e , ? lod - A , , 

ἀδικηϑεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι 
Ἁ , , MM “Ἤς 2 , e 3$ 

φανερὸς γέγονας; εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα οτι οὐδὲν 
2 , 2 , e ^ ER e » 5 1 
ἀδικηϑείς, ἠρώτησεν ὁ Κύρος αὐτὸν, OuoàAoysig ovv 

ἈΝ ον - 5 A dE, , ς περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσϑαι; Ἢ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη ὁ 
2 , , , , , , ec - » 5 
Ὀρόντας. ἐκ τούτου παλιν ἠρώτησεν ὁ Κύρος, Ert ovv 
* , - 5 L9 - , 2 M va ὦ 

ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ 

πιστόξ; ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, 
9 σοί γ᾽ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς 
παροῦσιν, Ὁ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα 
δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναν 
γνώμην ὅ,τι σοι δοχεῖ. Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε. Συμ- 
βουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐχποδὼν ποιεῖσϑαι ὡς 

T. νν 
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τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσϑαι, ἀλλὰ σχολὴ 
ἢ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς φίλους 
εὖ ποιεῖν. ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους 1ὸ 
προσϑέσϑαι. μετὰ ταῦτα, ἔφη, κελεύοντος Κύρου ἔλαβον 
τῆς ζώνης τὸν Ὀρόνταν ἐπὶ ϑανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες 
καὶ οἱ συγγενεῖς" εἶτα δ᾽ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσετάχϑη. 
ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσϑεν προσεκύνουν, καὶ 
τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ ϑάνατον 
ἄγοιτο. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Φρταπάτου σκηνὴν εἰσήχϑη 11 
τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα 
οὔτε ζῶντα Ὀρόνταν οὔτε τεϑνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώ- 
ποτε οὐδὲ ὅπως ἀπέϑανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἴκαξον 

δὲ ἄλλοι ἄλλως" τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 
᾿Εντεῦϑεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταϑμούςΥΤΙ. 

τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταϑμῷ Κῦ- 

οος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν “Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων 

ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν 

ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχού- 
μενον" καὶ ἐκέλευες Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως 
ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ [τὸν Θετταλὸν] τοῦ εὐωνύμου, 
χὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν 2 
ἅμα “τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ με- 
γάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως 
στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ 

λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν 
μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρήνει ϑαρρύνων τοιάδε. 
Q, ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων 3 
συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνους καὶ κρείτ- 
τους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προῦσ- 
ἐλαβον. ὅπως οὖν ἔσεσϑε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευϑερίας 
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ἧς κέκτησϑε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίξω. εὖ γὰρ ἴστε 
ὅτι τὴν ἐλευϑερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων 

4 καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον 

ἔρχεσϑε ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆϑος 
e 

πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν: ἂν δὲ ταῦτα ἀνά- 
σχησϑε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχυνεῖσϑαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν 
γνώσεσϑε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους [ὑμῶν δὲ 
ἀνδρῶν ὄντων]. καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν 

τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν 
ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ 

5 ἐμοὶ ἐλέσϑαι ἀντὶ τῶν οἴχοι. ἐνταῦϑα Γαυλίτης παρὼν 
φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπε, Καὶ μήν, ὦ 
Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνεῖ νῦν διὰ τὸ ἐν 

, : » , , ^ M z , 
τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ γένη- - 

ταί τι, οὐ μεμνήσεσϑαί σέ φασιν" ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ 
μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασϑαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα 

6 ὑπισχνεῖ. ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος, ᾽4λλ᾽ ἔστι μὲν 
ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν 
μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς 
δὲ ἄρκτον μέχρι οὐ διὰ χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων 

7 πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. ἣν 

δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους 
τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ 
οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, &v εὖ γένηται, 
ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ελλήνων 

8 καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. oí δὲ ταῦτα ἀκού- 
σαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προϑυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐξήγγελλον. εἰσῇσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ 
τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν 

ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. 0 δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν 
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γνώμην ἀπέπεμπε. παρεχελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες 0001-9 
περ διελέγοντο μὴ μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ ὄπισϑεν ἑαυτῶν τάτ- 
τεσϑαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο 
τὸν Κῦρον" Οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελ- 
φόν; Νὴ 41, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ ys Ζαρείου καὶ 
Παρυσατιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ 
ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι. ἐνταῦϑα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀρυϑμὸς 10 
ἐγένετο τῶν μὲν “Ελλήνων ἀσπὶς μυρία xal τετρακοσία, 
πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ μετὰ 
Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανη- 
φόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι 11 
ἑχατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἄρματα δρεπανηφόρα 
διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾽άρτα- 
γέρσης ἤρχεν᾽ οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τετα- 
γμένον ἦσαν. τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρ- 12 
χοντες [καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες] τέτταρες, τριά- 
κοντα μυριάδων ἕκαστος, ᾿Αβροκόμας, Τισσαφέρνης, 
Γωβρύας, Aofxuc. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ 

ἐνενήκοντα μυριάδες καὶ ἄρματα δρεπανηφόρα ἕκατὸν 
καὶ πεντήχοντα᾽ ᾿“βροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης 
ἡμέραις πέντε, ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον 18 
πρὸς Κῦρον οἵ αὐτομολήσαντες [ἐκ τῶν πολεμίων] παρὰ 
μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχηΞ. καὶ μετὰ τὴν μάχην 
οὗ ὕστερον ἐλήφϑησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. 
ἐντεῦϑεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταϑμὸν ἕνα παρασάγγας 14 
τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ ̓ Ελλη- 
νικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ" ᾧετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 
μαχεῖσϑαι βασιλέα" κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταϑμὸν τοῦ- 
rov τάφρος ἦν ὀρυχτὴ βαϑεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ 
πέντε, τὸ δὲ βάϑος ὀργυιαὶ τρεῖς. παρετέτατο δὲ ἡ 15 
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τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας 
, " , » , 9 κῦ - 

μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. [ἔνϑα αἵ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ 

Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι" εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν 

&ugog πλεϑριαῖαι, βαϑεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ 

ἐν αὐταῖς σιταγωγά᾽" εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, 
διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασσάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπει- 
σιν.] ἠν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ 
τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος" 

ιοΘταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς ποιεῖ [μέγας] ἀντὶ 
ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνϑάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. 
ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρ- 

11 ἦλϑε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. ταύτῃ μὲν οὖν 
PLI , 5 ? , , 3 2. - p 

τῇ ἡμέρᾳ ovx ἐμαχέσατο βασιλεὺς, ἀλλ ὑποχωρούντων 

φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. 

18 ἐνταῦϑα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν ᾿Αμπρακιώτην 
μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ Év- 

, 2 2 7 , e , , 3 ? -» 38 

δεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ προϑυόμενος εἶπεν αὐτῷ 
ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἷ- 

πεν, Οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖ- 
P" ς , 2* 3 2 , e »" 

ται ταῖς ἡμέραις᾽ ἐὰν δ᾽ ἀληϑεύυσῃς, vzioqvoUuat δοι 

δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ 
- δ , fug 2 M ume m " , 2 

19 παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. ἐπεὶ Ó ἐπὶ τῇ τάαφρῷ οὐκ 

ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε 
καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσϑαι" 
ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. 

20v] δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καϑήμενος τὴν πορείαν 
ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ 
πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων 
τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγετο καὶ ὑποξυγίων. 

VIIL — Kel ἤδη vs 4v ἀμφὶ ἀγορὰν πλήϑουσάν καὶ πλη- 
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σίον ἦν ὃ σταϑμὸς ἔνϑα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα IIa- 
τηγύας ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστῶν προ- 
φαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ 
εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ 
ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσ- 
ἔρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. ἔνϑα δὴ πολὺς 
τάραχος ἐγένετο" αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἵ Ἕλληνες καὶ 
πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσϑαι" Κῦρός τε κατα- 

πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν ϑώρακα ἐνέδυ καὶ ἀνα- 
βὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς 
τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσϑαι καὶ καϑίστα- 
σϑαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ἔνϑα δὴ σὺν πολλῇ 

σπουδῇ καϑίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος 
ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, 
οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ [καὶ τὸ στράτευμα) 
τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ “Ελληνικοῦ. τοῦ δὲ βαρ- 
βαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέ- 

αρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ ᾿Ελληνικὸν πελτα- 
στικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Δριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος 
καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, Κῦρος δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς τούτου 
ὅσον ἑξακόσιοι {κατὰ τὸ μέσον», ὡπλισμένοι ϑώραξι 
μὲν -αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν 
Κύρου" Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν 
μάχην καϑίστατο [λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας 
ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν]. ot 

δ᾽ ἵπποι πάντες [οἷ μετὰ Κύρου] εἶχον καὶ προμετω- 
πίδια καὶ προστερνίδια" εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἵ ἱππεῖς 
Ἑλληνικάς. καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω 
καταφανεῖς ἦσαν οἵ πολέμιοι" ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, 

ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ 

2 

ϑ 

4 
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8 
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ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε 
ὃὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τιξ ἤστρα- 
πτε καὶ αἷ λόγχαι καὶ αἷ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. 

9 καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοϑώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου 
τῶν πολεμίων" Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν" 

ἐχόμενοι δὲ γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδή- 
ρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν. Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο 
εἶναι" ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι 

κατὰ ἔϑνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ 
10 ἔϑνος ἐπορεύετο. πρὸ δὲ αὐτῶν ἄρματα διαλείποντα 

συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα" 
4 Ἁ M , ᾽ » , , , , 

εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀπο- 
, M ς A ^ , 3 ^ , e τεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις sig γῆν βλέποντα, ὡς 

διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς 
11 τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. ὃ 

μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖξ 
Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσϑαι, ἐψεύσϑη 
τοῦτο" οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἀνυστὸν καὶ ἡσυχῇ 

12 ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν. καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος 
, 3*1 Ἁ , pe - | RT. d 

παρελαύνων αὐτὸ συν Πίγρητι τῷ &guqvet καὶ ἄλλοις 
L1 *t , bd , , , Pl Ἁ 

τρισὶν ἢ τέτταρσαι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα 
κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη" 

κ᾿ - 2 » ox , 39. M € ^ 
13 κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνϑ' ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν 

δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω 
ὄντα τοῦ [[ξλληνικοῦ] εὐωνύμου βασιλέα --- τοσοῦτον 
γὰρ πλήϑει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων 

- , 3 , » x 2 2, e , 
τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω 5v — ἀλλ᾽ ὅμως ὁ Κλέαρχος 
οὐκ ἤϑελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, 
φοβούμενος μὴ κυκλωϑείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ 

14 ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλοι ὅπως καλῶς ἔχοι. καὶ ἐν 



DIBX E CAP! VERE 31 

oUTO TQ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς 
᾿ , ^ e : ^ "» 2 " 3 €" , , 

ροήει, τὸ δὲ “Ελληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάτ- 

ετὸ ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων 
U πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἕκατέ- 
ὡσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. 
δὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Ξενοφῶν ᾿4ϑηναῖος, 15 
ἐλάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι ὃ 

H , kJ M! , 3 7 τ e M 
ἐπιστήσας εἰπε καὶ λέγειν ἔκελευξ πᾶσιν OTL καὶ 

& ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. ταῦτα δὲ λέγων 18 
ogUBov ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς 
ϑόρυβος εἴη. ὁ δὲ [Κλέαρχος] εἶπεν ὅτι σύνθημα 

αρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παρ- 
, uA e ; τ , e 3:39 , 

γγέλλει καὶ ἤρετο ο,τι εἴη vo συνθημα. ὁ δ᾽ ἀπεκρί- 
D - EN 

«ro Ζεὺς σωτὴρ καὶ νίκη. ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας AAA 17 
ἐχομαΐί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς 
ἣν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε" καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα 
S, , 1 , 3115: "5 ΄ WP , , 
ταδια διειχέτην τῶ φάλαγγε ἀπ᾿ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιά- 

, nc V» 3 , 3. P - 

ἐζὸν ve οἱ EAAqveg καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἐξἕναι τοῖς πολε- 

ίοις. ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, 18 
A] € , Pd /, ^" LIA , , 

ὁ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ ϑεῖν" καὶ ἅμα ἐφϑέγ- 

«vro πάντες οἷον τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίξουσι, καὶ πάντες 
ἃ ἔϑεον. [λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ 

ὁρατα ἐδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. πρὶν 19 

& τόξευμα ἐξικνεῖσϑαν ἐκκλίνουσιν ot βάρβαροι καὶ 
ξύγουσι. καὶ ἐνταῦϑα δὴ ἐδίωκον “μὲν κατὰ κράτος οἵ 
zAAqveg, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ ϑεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν 
, er Ἁ 3- δ, 2 , A x ? 2 bd 

ἄξει ἕπεσθαι. τὰ δ᾽ ἄρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δὲ αὐτῶν 20 
- ? 1 4 M 1 τὰν ΄ & € , 
Qv πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν EAAqvov κενὰ ἡνιο- 

ὧν. oí δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διέσταντο" ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ 
ατελήφϑη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐχπλαγείς" καὶ οὐδὲν 
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μέντοι οὐδὲ τοῦτον παϑεῖν ἔφασαν, οὐδ᾽ ἄλλος ὃὲ τῶν 
“Ελλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαϑεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν 

21 ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευϑῆναί τις ἐλέγετο. Κῦρος δ᾽ ὁρῶν 
^ er bd A] ? € ^ , 

τοὺς EAAqvag νικῶντας τὸ x«9' αὑτοὺς καὶ διώκοντας, 

ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, 
οὐδ᾽ ὡς ἐξήχϑη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων 
τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο 
er , , ^ P 5 A] [i4 , ὅ.τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον 

99 ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ πάντες δ᾽ οἵ τῶν 
βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, 

΄, 5 5 νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἢν ἡ ἡ 
ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωϑεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρήξοιεν, 

48 ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσϑάνεσϑαι τὸ στράτευμα. καὶ βασι- 
λεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω 
3 , - , ᾽ , , 2 i] 3 3 L1 

ἔγενετο τοῦ Kvgov εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ Ó οὐδεὶς 

αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις 
24 ἔμπροσϑεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. ἔνϑα δὴ Κῦ- 

ρος δείσας μὴ ὄπισϑεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ ᾿Ελλη- 
hl 2 , 2 , Ξ A 2 ' ^ - δ 

νικὸν ἕλαυνει ἀντίος" καὶ ἐμβαλῶν σὺν τοῖς ἕξακο- 

σίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν 
ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς 

φδτῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿ἀρτὰγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς 
δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ oí Κύρου ἕξα- 

, , 1 , e , 1 , ὦ δ... 
κόσιοι εἰς τὸ διώκειν ορμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι 
3 ᾽ 2.49 ,ὕ b! δ € , 

ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφϑησαν, σχεδὸν oí ὁμοτράπεζοι 
26 καλούμενοι. σὺν τούτοις δὲ ὧν καϑορᾷ βασιλέα καὶ 

X μεν ἐδ AR EE - 3 4:339 S ? 9 ug 244? 
τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος" καὶ εὐϑυς ovx ἠνέσχετο, ἀλλ 
ES ' » 205227. AC DA * , * 

εἰπὼν Τὸν ἄνδρα ὁρῶ ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν xal παίει κατὰ 
τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ ϑώρακος, ὥς φησι 
Κτησίας 0 ἰατρός, καὶ ἰᾶσϑαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι. 
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? 2 2 ν 3 ^ iu. X * E 
ταίοντα Ó αὐτὸν ἀκοντίξει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφϑαλ- 1 

νὸν βιαίως" καὶ ἐνταῦϑα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ 

Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν 
ὧν ἀμφὶ βασιλέχ ἀπέϑνησκον Κτησίας λέγει" παρ᾽ 
OM, N ἴδηι οὐ - RN Zo E ΒΕ, (ud ;: 
χείνῳ γὰρ v' Κῦρος δὲ αὐτός ve ἀπέϑανε καὶ ὀκτὼ 
ὗ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ. ᾿άρτα- 28 
τάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων [ϑερά- 
τῶν] λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, κατα- 

ηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἵ μέν 29 
ρασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, 
£ δὲ αὐτὸν ἐπισφάξασϑαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην" 
ἶχε γὰρ χρυσοῦν᾽ καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει καὶ ψέλια 
αὶ τἄλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν" ἐτετίμητο γὰρ 
πὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιζν vs καὶ πιστότητα. 

Κῦρος μὲν ovv οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὧν IIsg-1X. 
^ mM i] ^ Ἁ 2 ^ 

ὧν τῶν μετὰ Κῦρον vov ἀρχαῖον γενομένων βασιλι- 

τατός τὲ καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων 
μολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσϑαι. 

ἠρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὧν ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν 2 
ὦ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα 

'φάτιστος ἐνομέξετο. πάντες γὰρ ob τῶν ἀρίστων Περ- 8 
(Qv παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις παιδεύονται" ἔνϑα 

L0ÀÀTV uiv σωφροσύνην καταμάϑοι ἄν τις, αἰσχρὸν 
οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. ϑεῶνται δ᾽ οἵ 4 

ταῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, 
P4 ? , e? ? Mi EVEN Pd 

αὶ ἄλλους ἀτιμαξζομένους᾽ ὥστε εὐϑὺς παῖδες ὄντες 

ιανϑάνουσιν ἄρχειν ve καὶ ἄρχεσϑαι. ἔνϑα Κῦρος 5 
2 , ^ - ^ e - ἢ ς ΚΖ E ιἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, 
οἷς τὲ πρεσβυτέροις xal τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων 

WAAov πείϑεσϑαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 3 
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ἵπποις ἄριστα χρῆσϑαι' ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς 
τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλ 

6 μαϑέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον., ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικί 
ἔπρεπε, καὶ φιλοϑηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ ϑηρία μέν- 
τοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην 
οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσϑη ἀπὸ τοῦ 
ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαϑεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχε, 
τέλος δὲ κατέκανε᾽ καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηϑήσαντα 

1 πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν. ἐπεὶ δὲ κατεπέμφϑη ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς σατράπης “υδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς με- 
γάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων 
ἀπεδείχϑη oig καϑήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀϑροί- 

ξεσϑαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου 
ποιοῖτο, [εἴ τῷ σπείσαιτο] καὶ εἴ τῷ Gvv9oiro καὶ εἴ 

8 τῷ ὑπόσχοιτό τι, μηδαμῶς ψεύδεσϑαι. καὶ γὰρ οὖν ἐπί 
στευον μὲν αὐτῷ αἵ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον. 
δ᾽ οἱ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμέ- 
νου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς πα- 

9 ϑεῖν. τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι 
αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους 
πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤϑελε τοὺς φεύ- 

t0yovrus προέσϑανι ἐφοβοῦντο αὐτόν. καὶ γὰρ ἔργῳ 
ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ 
ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους 

1:1 γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν. φανερὸς δ᾽ ἦν καὶ 
εἶ τίς τι ἀγαϑὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν, 
πειρώμενος" καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς 
δὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ 

19 καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. καὶ γὰρ οὖν 

πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεϑύ-. 



LIB. L CAP. IX. 35 

“ησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα 
, , * ?v* —g 9p P e . 

προξέσϑαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἂν τις εἴποι ὡς τοὺς 18 

καχούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφει- 
δέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο᾽ πολλάκις δ᾽ qv ἰδεῖν παρὰ 
τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφϑαλ- 
μῶν στερομένους ἀνθρώπους" ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ 

ΟΥ̓͂Ν ὁ τῶ b. , N ? - ? - 
ἐγένετο καὶ ἔλληνι καὶ βαρβαρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς 

, rer 2f ^" ΝΜ , 

πορεύεσϑαι ὅπῃ τις ἤϑελεν, ἔχοντι O,vL προχωροίη. 
τούς γε μέντοι ἀγαϑοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο δια- 14 
φερόντως τιμᾶν. καὶ πρῶτον μὲν qv αὐτῷ πόλεμος πρὸς 
Πισίδας καὶ Μυσούς" στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς 

ταύτας τὰς χώρας OoUg ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, 
΄ [4 

τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, 
2 b M 25 , AB: e ^ i 
ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα. ὥστε qaíveotat15 

τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς 
δούλους τούτων ἀξιῶν εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ ἦν 
πὶ , 3 ^ -» , , , e 

ἀφϑονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνξύεξιν, ὁποῦ τις 

οἴοιτο Κῦρον αἰσϑήσεσθϑαι. εἴς ys μὴν δικαιοσύνην εἴ 16 
τις φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παν- 

τὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρως ζῆν ποιεῖν τῶν ἐκ 

τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ 11 
, 3 τὴν , N , 2 ^ 

δικαίως αὐτῷ δ’ ξειόνθεπο καὶ στρατευματι ἀληϑινῷ 
VN M , , ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ Aoyayot, ot χρημάτων 

ἕνεκα πρὸς ἐχεῖνον ἔπλευδαν, ἔγνωσαν κερδαλεώτερον 
εἶναι Κύρῳ καλῶς ὑπᾶρχειν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. 
ἀλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προσταάξαντι καλῶς ὑπηρετή- 18 μη Sy Les S νπηθξετῆη 

2 , 5 , , * 

σειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προϑυμίαν. 
τοιγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπηρέται παντὸς ἔργου Κύρῳ 
ἐλέχϑησαν γενέσϑαι. εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα οὐ- 19 
κονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζοντα τε ἧς ἄρχοι 

o 
97 
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χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτ 
ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσεδίδου" ὥστε καὶ ἡδέωι 
ἐπόνουν καὶ ϑαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὅσα ἐπέπατό τ 
ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν οὐ γὰρ φϑονῶν τοῖς φανε- 
ρῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσϑα 

ὡοτοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι. φίλους ys μὴν 
ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς 
κρίνεις συνεργοὺς εἶναι ὅ,τι τυγχάνοι βουλόμενος κατ- 
εργάζεσϑαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστοξ δὴ 

21 γενέσϑαι ϑεραπεύειν. καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς 
ἕνεκα φίλων devo δεῖσϑαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ 
αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις χράτιστος εἶναι 

22 τούτου ὅτου αἰσϑάνοιτο ἕκαστον ἐπιϑυμοῦντα. δῶρα 
δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς ys ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ πολλά᾽ 
ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διεδίδου, 

οϑ πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα 
ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ 
πέμποι τις ἢ ὧξ εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, 

καὶ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν épacav ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ 
σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους 
δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομέ- 

δά ξοι. καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα vixüv τοὺς φίλους εὖ ποι- 

οὔντα οὐδὲν ϑαυμαστόν, ἐπειδή ys καὶ δυνατώτερος 
qv' τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ 
προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ 

25 ἀγαστὰ εἶναι. Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς, 
πολλάκις ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ 
πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονε οἴνῳ ἐπιτύχοι" τοῦτον Ἶ 

| A ovv Gol ἔπεμψε καὶ δεῖταί cov τήμερον τοῦτον ἐχπιεῖν 

26 σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους 

E 
! 
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meuzs καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν 
λεύων τὸν φέροντα, Τούτοις 5095 Κῦρος" βούλεται 
à 
vv καὶ σὲ τούτων γεύσασϑαι. ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος 27 

vv εἴη, αὐτὸς δὲ δύναιτο παρασχευάσασϑαι διὰ τὸ 
ολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλ ὃ ς ἔχ πηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, δια- 

' ΄, “ὦ - 

ἕωπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα 
γουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλόν, ὡς μὴ 
εὐνῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. εἰ δὲ δή ποτὲ 28 
ρεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσϑαι, προσκαλῶν 

οὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη ovo τιμᾷ. ὥστε 
e , " ? 

γὼ μέν ys ἐξ ὧν ἀκούω οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειάνων 
εριλῆσϑαν οὔτε “Ελλήνων οὔτε βαρβάρων. τεκμήριον 29 
SN , M , N x , ῇ Pd 
lé rovrov καὶ τοδὲ. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος 

υδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα, πλὴν Ὀρόντας ἐπεχείρησε" 
αὶ οὗτος δὴ Ov ὥετο πιστόν οἵ εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὕρε 

, , ^ δ US Ἁ x , 

(voo φίλτερον ἡ ἑαυτῶ" παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ 
i] - 3 ^ 2 M , 2 

τρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιον ἀλλήλοις ἐγέ- 
οντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἵ μάλιστα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώ- 
t£vot, νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαϑοὶ ἀξιωτέρας 

ἦν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. μέγα δὲ τεκμή- 80 
ον x«i τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον 
y ^ SUN 5 3 ' A , 3 » 5 7 

τι καὶ αὐτὸς Qv ἀγαϑὸς καὶ κρίνειν ὀρϑῶς ἐδύνατο 
| ' A Ἁ P d 1 , ? , 'oUe πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. ἀποϑνήσκοντος 31 
"ἂρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι 
ἡπέϑανον μαχόμενοι [ὑπὲρ Κύρου] πλὴν ᾿Ζριαίου" 
e , - -" 

ὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ 

ππικοῦ ἄρχων" ὡς δ᾽ ἤσϑετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν 
χων καὶ τὸ στράτευμα πᾶν οὐ ἡγεῖτο. 

- e 

᾿Ἐνταῦϑα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ Χ. 
(elo ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ [καὶ of σὺν αὐτῷ] διώκων 
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εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατύπεδον" καὶ οἵ uh 
μετὰ ᾿“ριαίου οὐκέτι ἵστανται ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ 
αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταϑμὸν ἔνϑεν ὥρμηντο" 

ἢ τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. βασ 

λεὺς δὲ καὶ οἵ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπά- 
ξουσι, καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν 

8 σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι λαμβάνει. ἡ δὲ Μι- 
λησία [ἦν νεωτέρα 1] ληφϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα 
ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν “Ελλήνων, οἵ ἔτυχον ἐν voíg | 
σχευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχϑέντες πολλοὺς 
μὲν τῶν ἁρπαξόντων ἀπέκτειναν, οἵ δὲ καὶ αὐτῶν. 
ἀπέϑανον" οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσω: 

σαν καὶ τἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ 
4 ἄνϑρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν. ἐνταῦϑα διέσχον 
ἀλλήλων βασιλεύς τε χαὶ οἵ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα 
στάδια, οἵ μὲν διώκοντες τοὺς καϑ' αὑτοὺς [ὡς πάντα 

νικῶντες]. οἱ δ᾽ ἁρπάξοντες ὡς ἤδη πάντα νικῶντερ!ς 

5 ἐπεὶ δ᾽ ἤσϑοντο oí μὲν Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ, 

στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ 
ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἵ Ἕλληνες νικῷεν τὸ καϑ᾽ 

αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσϑεν οἴχονται διώκοντες, ἔνϑα 
δὴ βασιλεὺς μὲν ἀϑροίξει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ Gvv- 
τάττεται, ὃ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρύξενον καλέ-᾿ 
σας, πλησιαίτατος γὰρ ἦν, εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες 

6 ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτῳ καὶ 

βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν ὡς ἐδόκει ὄπισϑεν. 
καὶ οἵ μὲν Βλληνες στραφέντες παρεσκευάξοντο ὡς 
ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ [βασιλεὺς] ταύτῃ! 

μὲν οὐκ ἦγεν, jj δὲ παρῆλϑεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος i 

ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ 
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[κατὰ τοὺς “Ελληνας] αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην 
καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ 
συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν 
κατὰ τοὺς “λληνας πελταστάς᾽ διελαύνων δὲ κατέκανε 

μὲν οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἵ “Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόν- 
τιξζον αὐτούς" ᾿Επισϑένης δὲ ᾿Δἀμφιπολίτης ἦρχε τῶν 
πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσϑαι. ὁ δ᾽ οὖν 8 
Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ 
ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν 
Ελλήνων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν 
συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυ- 9 
uov τῶν Ἑλλήνων κέρας, ἔδεισαν ot Ἕλληνες μὴ 
προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέ- 
ρῶϑεν αὐτοὺς κατακόψειαν" καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσ- 

σεν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισϑεν τὸν ποταμόν. 

ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παρ- τὸ 
χμευψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν 
φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνῇει. ὡς δὲ 
εἶδον οὗ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, 
αὖϑι: παιανίσαντες ἐπῇσαν πολὺ ἔτι προϑυμότερον ἢ 

τὸ πρόσϑεν. οἵ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκτι 

πλείονος ἢ τὸ πρόσϑεν ἔφευγον" oi δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι 
κώμης τινόφς᾽ ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες" ὑπὲρ 12 
γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἵ 
ἀμφὶ βασιλέα, πεξοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὃ 
λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. 
καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν ἀετόν τινὰ χρυ- 
σοῦν ἐπὶ πέλτῃ [ἐπὶ ξύλου] ἀνατεταμένον. ἐπεὶ δὲ καὶ 18 
ἐνταῦϑ᾽ ἐχώρουν οἵ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν 
λόφον οἱ ἱππεῖς" οὐ μὴν ἔτι ἀϑρόοι ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν" 
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ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λύφος τῶν ἱππέων" τέλος δὲ καὶ m 

14veg ἀπεχώρησαν. ó οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαξεν ἐ 
τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα TÉ 
πει Δὐκιον τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφ 
καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τέ ἐστι 

15 ἀπαγγεῖλαι. καὶ ὁ Μύκιος ἤλασέ vs καὶ ἰδὼν ἀπαγ 
γέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτ 

10 ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦϑα δ᾽ ἔστησαν οἵ Ἕλληνε 
καὶ ϑέμενον τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο" καὶ ἅμα μὲν ἐθαύ 
uctov ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ 
αὐτοῦ οὐδεὶς παρείη" οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεϑνηκότα, 
ἀλλ᾽ εἴκαξον ἢ διώκοντα οἴχεσϑαν ἢ καταληψόμενόν τι 

ι1 προεληλακέναι" καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μεί- 
ναντὲς τὰ σκευοφόρα ἐνταῦϑα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ 
τὸ στρατόπεδον. ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι" καὶ ἀφικνοῦν- 

18 ται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς σκηνάς. ταύτης μὲν τῇξβ 
ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουδι δὲ 
τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα καὶ 
εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύ- 

ρῶν καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτὲ 
σφοδρὰ τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδοίη τοῖς Ἕλλη- 
σιν --- ἦσαν δ᾽ αὗται τετρακόσιαι [ὡς ἐλέγοντο] ἅμα- 

19 ξαι — καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. ὥστε, 
ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν ᾿Ελλήνων᾽" ἦσαν δὲ καὶ 
ἀνάριστοι" πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς 
ἄριστον βασιλεὺς ἐράνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύχτα 
οὕτω διεγένοντο, 
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[Ὡς μὲν οὖν ἠθροίσϑη Κύρῳ τὸ 'EAAqvuxóv ὅτετ, 
ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ 
ἀνόδῳ ἐπράχϑη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρο ; Qo pu ; $ m Au y 8g i&vgoog 

, $ ΄ , 
ἐτελεύτησε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες ol 

“Ἕλληνες ἐχοιμήϑησαν οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ 

Κῦρον ξῆν, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται) ἅμα ἃ 
δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἵ στρατηγοὶ ἐθαύμαξον ὅτι 
Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι δημανοῦντα ὅ,τι χοὴ ποιεῖν 
οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμέ- 

voig ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρό- 
σϑεν ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων 
ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλϑε Προκλῆς ὁ Τευϑρανίας ἄρ- 
χῶν, γεγονὼς ἀπὸ Ζαμαράτου τοῦ “άκωνος, καὶ Γλοῦς 
ὁ Ταμῶ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέϑνηκεν, "Agtatog 
ὃὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταϑμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων βαρ- 
βάρων ὅϑεν τῇ προτεραίᾳ ὥρμηντο, καὶ λέγοι ὅτι ταύ- 
τὴν μὲν τὴν ἡμέραν περιμενοῖεν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν 
ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναν φαίη ἐπὶ "Iovíag, ὅϑενπερ 
ἦλθε. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι 

“Ἕλληνες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ 
τάδε εἶπεν. ᾽4λλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος ξῆν᾽ ἐπεὶ δὲ τετε- 
λεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Δριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τὲ 
βασιλέα καὶ ὡς ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καὶ εἰ 

4 
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(ἡ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεϑα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελ- 
λόμεϑα δὲ ᾿“ριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλϑῃ, εἰς τὸν ϑρόνον 
τὸν βασίλειον καϑιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχῃ νικών- 

b τῶν καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς 
ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν “άκωνα καὶ 
Μένωνα τὸν Θετταλόν" καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβού- 
λετο᾽ ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος "Aguatov. of μὲν ὥχοντο, 

Κλέαρχος δὲ περιέμενε. τὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο 
Givov ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς 

βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις δὲ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες 
ἀπὸ τῆς φάλαγγος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς 

πολλοῖς οὖσιν, oUg ἠνάγκαζον οἵ Ἕλληνες ἐκβάλλειν 
τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις 
καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς “ἰγυπτίαις" πολλαὶ δὲ 

καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσϑαι ἔρημοι οὖσαι" οἷς 
πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσϑιον ἐκείνην τὴν ἡμέ- 

7 ραν. καὶ ἤδη τε ἣν περὶ πλήϑουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρ- 
x , M , , Lj] 

χονται παρὰ βασιλέως x«t Τισσαφέρνους κήρυκες ol 

μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἦν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς “Ἕλλην, 
ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ov καὶ ἐντίμως ἔχων᾽" 
καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις 

ἂν / τ N , M , 
8 τε καὶ ὁπλομαχίαν. οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέ- 

^ ^ e , Pd , er 

σαντες τους τῶν EAÀqvov ἄρχονταξ λέγουσιν οτι 

βασιλεὺς κελεύει τοὺς “Ἕλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει 
4 » S, , ἃ. ὃν , , 

καὶ Κῦρον &zéxvove, παραδόντας τὰ ὁπλαὰ ἰόντας ἐπὶ 

τὰς βασιλέως ϑύρας εὑρίσκεσθαι ἄν τι δύνωνται ἀγα- 
9 90v. ταῦτα μὲν εἶπον oí βασιλέως κήρυκες" of δὲ 
“Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος 
τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα 

, , , 2 ς -- , ἊΣ νῶν 

παραδιδόναι" ἀλλ᾽, ἔφη, υμεῖς μὲν, ὦ ἄνδρες στρα- | 

o 

d: ut 
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τηγοί, τούτοις ἀποχρίνασϑε ὅ,τι κάλλιστόν τε καὶ ἄρι- 
στον ἔχετε᾽ ἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν 
τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξῃρημένα" ἔτυχϑε 
γὰρ ϑυόμενος. ἔνϑα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ ὁ ᾿4ρ- 10 
κὰς πρεσβύτατος ὧν ὅτι πρόσϑεν ἂν ἀποϑάνοιεν ἢ 
τὰ ὅπλα παραδοῖεν: Πρόξενος δὲ 0 Θηβαῖος, ᾿411λλ᾽ 

ἐγώ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, ϑαυμάξω πότερα ὡς κρατῶν 
* c. Y . δ Ἢ ς 1 , - , 

βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ozA« 9 ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ 

μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν 
ἐλϑόντα; εἰ δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται 

τοῖς στρατιώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίδσωνται. πρὸς 
“8 ^ 3 Χ “πὶ c »" 2 M! 

ταῦτα Φαλῖνος εἰπε, Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ 
- 3 , — 2f - - 

Κῦρον ἀπέκτονε. τίς γὰρ αὐτῷ ἔτι τῆς ἀρχῆς &vtt- 

ποιεῖται; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν 

μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων 
καὶ πλῆϑος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν 
ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισϑε ἂν ἀποκτεῖναι. 

« E 9 5 - μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿ϑηναῖος εἶπεν, 2 Φαλῖνε, 
νῦν. ὡς σὺ ὁρᾶο. ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαϑὸν ἄλλο εἰ i29 725 

μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν ovv ἔχοντες οἰόμεθα 
ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσϑαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα 
καὶ τῶν σωμάτων στερηϑῆναι. μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα 
ἀγαϑὰ ἡμῖν ὄντα ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν τού- 
τοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαϑῶν μαχούμεθα: ἀκού- 
σας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ εἶπεν, ᾿4λλὰ 

φιλοσόφῳ μὲν FUNDO, ὦ Pontius καὶ AEUEIS οὐκ ἀχά- 

guva* ἴσϑι μέντοι ἀνόητος Gv, εἰ οἷει τὴν ὑμετέραν 

11 

12 

ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς βασιλέως δυνάμεως. ἄλλους 14 
δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιξομένους ὡς καὶ Κύρῳ 
πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, 
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εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι" καὶ εἴτε ἄλλο τι ϑέλοι 
χρῆσϑαι εἴτ᾽ ἔπ᾽ “ἴγυπτον στρατεύειν, συγκαταστρέ- 

t5 ψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. ἐν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώ- 
τησεν εἰ ἤδη ἀποκεκριμένον εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπο- 
λαβὼν εἶπεν, Οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει" 

1600 δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὁ δ᾽ εἶπεν, Ἐγώ σε, ὦ 
Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ καὶ of ἄλλοι πάν- 
teg σύ τε γὰρ Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ὄντες 
ὅσους σὺ ὁρᾷς" ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμ- 

11 βουλευόμεϑά σοι τί χρὴ ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις. σὺ 
οὖν πρὸς ϑεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅτε σον δοκεῖ 
κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὃ σον τιμὴν οἴσει 
εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀεὶ λεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε 
πεμφϑεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσων τοὺς Ἕλληνας τὰ 
ὅπλα παραδοῦναι συμβουλευομένοις συνεβούλευσεν αὐ- 
τοῖς τάδε. οἶσϑα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσϑαι ἐν τῇ Ελλάδιυ 

ιϑἃ ἂν συμβουλεύσῃς. ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο 
βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα 
συμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδεξ 
μᾶλλον εἶεν οἵ Ἕλληνες. Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ 

i9Tqv δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, ᾿Εγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων 

ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι σωϑῆναι πολεμοῦντας βασι- 
Ast, συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα" εἰ δὲ τοι 
μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, Gvu- | 

90 βουλεύω σώξεσϑαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν. Κλέαρχος δὲ 
πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" 
παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ 
μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι εἶ- 
v«L φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ 
δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα 
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ἢ ἄλλῳ παραδόντες. ὁ δὲ Φαλῖνος εἶπε, Ταῦτα μὲν 21 
δὴ ἀπαγγελοῦμεν" ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκέλευσε 
βασιλεὺς ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, 
προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ 
τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέ- 
μου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελῶ. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, 22 
᾿ἀπάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ 
δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ. Τί οὖν ταῦτα ἐστιν; ἔφη ὃ 
Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο Κλέαρχος, Ἣν μὲν μένωμεν, σπον- 

δαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὁ δὲ πάλιυν 28 
ἠρώτησε, Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ 
ταὐτὰ πάλιν ἀπεχρίνατο, Σπονδαὶ μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι 
δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε. 

- 2 - 

Φαλῖνος uiv δὴ ᾧχετο καὶ ot σὺν αὐτῷ. οἵ δὲ ΤΙ. 
παρὰ ᾿Ζριαίου ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος" Μένων 
δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ Agi: οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι 
πολλοὺς φαίη ᾿Ζριαῖος εἶναι Πέρσας ἕξαυτοῦ βελτίους, 
οὺς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ 

, , e ^ , ^ , 

βούλεσϑε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός. 
εἰ δὲ μή, αὔριον πρὼ ἀπιέναι φησίν. ὃ δὲ Κλέαρχος 3 

5 2 ? [i4 A -“ ἍΝ MI er e εἶπεν, ᾽4λλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν. ἐὰν μὲν ἥκωμεν, dG- 
περ λέγετε" εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν, 
οἴησϑε μάλιστα συμφέρειν. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τού- 
τοις εἶπε. μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέ- 8 

1 3 NA ^ 2 , 2 , 

σὰς τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. "Eyot, 

ὦ ἄνδρες, ϑυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο 
AJ , , Δ 3 Ὁ Ἁ 

τὰ ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγέγνετο᾽ ὡς γὰρ ἐγὼ 
νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης 
ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεϑα ἄνευ 
πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν 
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δὴ αὐτοῦ ys μένειν οἷόν τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια 
ἔστιν ἔχειν" ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους πάνυ 

4 καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν᾽ ἀπιόντας 
δειπνεῖν ὅ,τι τις ἔχει᾽ ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι 

ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάξεσϑε' ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύ- 
τερον, ἀνατίϑεσϑε ἐπὶ τὰ ὑποξύγια" ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ 
ἔπεσϑε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑποξύγια ἔχοντες πρὸς 
τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἵ 

στρατηγοὺ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. 
καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἵ δὲ ἐπείϑοντο, οὐχ ἕλό- 
μενοι, ἀλλὰ δρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν 

6 ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. [ἀρυϑμὸς τῆς ὁδοῦ 
ἣν ἦλθον ἐξ ᾿Εφέσου τῆς Ἰωνίας μέχρι τῆς μάχης 
σταϑμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ 
τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιον πεντήκοντα καὶ 
ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι" ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο 
εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιον ἕξήκοντα καὶ τριακόσιοι. 
ἐντεῦϑεν ἐπεὶ σκότος ἐγένετο Miroxvüne μὲν ὁ Θρᾷξ, 
ἔχων vovg τε ἱππέας τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τετταρά- 

κοντὰ καὶ τῶν πεξῶν Θρακῶν ὡς τριακοσίους ηὐτο- 
8 μόλησε πρὸς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο 
κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ ἀφικνοῦν-. 
ται εἰς τὸν πρῶτον σταϑμὸν παρ᾽ ᾿“ριαῖον καὶ τὴν 
ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύχτας καὶ ἐν τάξει 
ϑέμενοι τὰ ὅπλα συνῆλθον οἵ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 
τῶν Ελλήνων παρ᾽ ᾿Δριαῖον᾽ καὶ ὥμοσαν οἵ τε Ἕλλη- | 
veg καὶ ὁ ᾿Δριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ol κράτιστοι 
μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι" οἵ δὲ 

9 βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσϑαι ἀδόλως. ταῦτα, 
δ᾽ ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ κάρπον καὶ κριὸν 

e 

-1 



BIB? HO CCAPOHE 41 

εἰς ἀσπίδα, ol μὲν Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἵ δὲ 

βάρβαροι λόγχην. ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ 
Κλέαρχος, ys δή, ὦ ᾿Δριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν 
στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ 

» E , M ei » ^"^ 
τῆς προρείας, πότερον ἅπιμὲν ἡνπὲερ qACOUcv ἡ ἄλλην 

τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν χρείττω. ὁ δ᾽ εἶπεν, 
Ἣν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ 
ἀπολοίμεϑα' ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπι- 
τηδείων. ἑπτακαίδεκα γὰρ σταϑμῶν τῶν ἐγγυτάτω 
οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμ- 
βάνειν" ἔνϑα δέ τι qv, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδα- 

, bd 2 rg " , , πανήσαμεν. νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσϑαι μακροτέραν 

11 

μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορήσομεν. πορευτέον 13 

δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταϑμοὺς ὡς ἂν δυνώμεϑα 
μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπάσωμεν τοῦ 
βασιλικοῦ στρατεύματοξ᾽ ἣν γὰρ ἅπαξ δύο ἢ τριῶν 
ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς 
ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολ- 
μήσεν ἐφρέπεσϑαι" πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται 
ταχέως πορεύεσϑαι᾽ ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπα- 
νιεῖ, ταύτην, ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη 
ἢ ἀποδρᾶναν ἢ ἀποφυγεῖν" ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε 
κάλλιον. ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ 
ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενον ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύ- 
νοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο 

13 

uiv ovx ἐψεύσθησαν. ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν mo- 14 
λεμίους ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε “Ἑλλήνων oV μὴ 
ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔϑεον, καὶ 

᾽Δριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος διότι 
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15 ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρακίξετο καὶ ol σὺν αὐτῷ. ἐν 
τ ^ e , τ , 

ᾧ δὲ ὡπλίξοντο «xov λέγοντες oí προπεμφϑέντες σκο- 
ποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἶεν ἀλλ᾽ ὑποξύγια νέμοιτο. καὶ 
εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο 
βασιλεύς" καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἔν κώμαις οὐ 

10 πρόσω. Κλέα δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμί x ἦγεν" ούσω. οχος δὲ μὲν τοὺς μίους οὐκ ἦγεν 
ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους 
» LA N $3) νιν OE n ᾽ , 5 «οἱ ass, ὄντας" ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ qv: οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, 

, Ἁ , , 2 ᾽ ? , - 

φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐϑυῶρον ἄγων 

ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς 
, A ε 

πρώτους ἔχων κατεσκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ 
τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν 

ιτ οἰκιῶν ξύλα. oí μὲν οὖν πρῶτον ὅμως τρόπῳ τινὶ 
ἐστρατοπεδεύσαντο, of δὲ ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες 
ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλέζοντο, καὶ χραυγὴν πολλὴν 
2 , - ? , [χὰ AT Ἁ , 

ἑποίουν x«Aovvrsg ἀλλήλους, ὡστε καὶ τοὺς πολεμίους 

ἀκούειν. ὥστε oí μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων καὶ 

ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὕστε- 
1ι8 ραίᾳ ἐγένετο᾽ οὔτε γὰρ ὑποξύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη 

οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξ- 
ἑπλάγη δέ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρα- 
τεύματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. 

19 προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸξ ταύτης καὶ τοῖς “Ἕλλησι 
φόβος ἐμπίπτει, καὶ ϑόρυβος καὶ δοῦπος ἦν οἷον εἰκὸς 

50 φύβου ἐμπεσόντος γίγνεσϑαι. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην 
Ἠλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυχα ἄρι- 
στον τῶν τότε, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κηρύξαντα ὅτι 
προαγορεύουσιν oí ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν 
ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισϑὸν τά- 

' διλαντον. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐχηρύχϑη, ἔγνωσαν οἵ cvoa- 
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ὦται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἵ ἄρχοντες σῷ. 
(uc δὲ ὄρϑρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ 

πλα τίέϑεσϑαι τοὺς Ἕλληνας ἧπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη. 

) δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, aec 
δῆλον qv. τῇ μὲν γὰρ πρόσϑεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ 

πλὰ παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλ- 
ἱοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἵ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον 
τρὸς τοὺ: προφύλακας, ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ 
)» ἀπήγγελλον oí προφύλακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε 
"Üg τάξεις ἐπισχοπῶν εἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν 

οὺς κήρυχας περιμένειν ἄχρι ἂν GyoAdGm. ἐπεὶ δὲ 
, Ἁ , e - » e » ΄ 

(ατεστησὲ τὸ στράτευμα στε καλῶς ἔχειν ὁρασϑαι πάντῃ 

ράλαγγα πυκνήν, ἐχτὸς δὲ τῶν ὅπλων μηδένα κατα- 
ρανῆ εἶναι, ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους, καὶ αὐτός τε προ- 
λϑε τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν 

χὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς ταὐτὰ 
ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρῶτα τί 4 
βούλουντο. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκοιεν ἄν- 
δρὲς οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς 
Ἕλλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν “Ελλήνων βασιλεῖ. 
e Ἁ 2 , 2 , , ? -— ὦ’ /, 

0 δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿4παγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ ὁτι μάχης 5 

δεῖ πρῶτον" ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ὁ τολμήσων 
περὶ σπονδῶν λέγειν τοῖς “Ἕλλησι μὴ πορίσας ἄριστον. 
γαῦτα ἀκούσαντες oí ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ὃ 

΄ τ EI - ΕΥ̓ e 3 , ' 5 μ᾽ 
ταχύ" ᾧ καὶ δῆλον qv ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἦν ἢ 
ἄλλος τις ᾧ ἐπετέταχτο ταῦτα πράττειν" ἔλεγον δὲ 
n sg: “- , -“ NU m ς 

ῦτι εἰχότα δοχοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμό- 
νας ἔχοντες οἱ αὐτούς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν 
“ er Xs , e à aTSETI , 3 el M 
ἔνϑεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δὲ ἠρῶτα εἰ αὐτοῖς τοῖς 

ἀνδράσι σπένδοιτο τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς 
Xenophontis Ánabasis, rec. ἃ. Hug. 4 

[Ὁ 

eo 
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ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί. οἵ δέ, Azacw, ἔφασαν, u£got 

βὰν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν διαγγελϑῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος ἐβουλεύετο" 
καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖοϑαι [ταχύ τε] καὶ καϑ᾽ ἡσυ- 

φχίαν ἐλθεῖν ve ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. ὁ δὲ 

Κλέαρχος εἶπε, Ζοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα᾽ οὐ μέντοι 
ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν 
of ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασϑαι" 
οἷμαέ γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις 
τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς 
εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐϑὺς ἡγεῖσϑαι 

10 ἐκέλευε πρὸς τἀπιτήδεια. καὶ οἵ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος 
μέντοι ἐπορεύετο τὰς μὲν σπονδὰς ποιησάμενοξ, τὸ δὲ 

στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς ὠπισϑοφυλάκει. 
καὶ ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν 
ὡς μὴ δύνασϑαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποι- 
οὔὖντο ἐκ τῶν φοινίκων ovg εὕρισκον ἐκπεπτωκότας, τοὺς 

11 δὲ xal ἐξέκοπτον. καὶ ἐνταῦϑα ἦν Κλέαρχον καταμαϑεῖν 
ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, 
ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν" καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν 
πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν 
ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν 
εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων" ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι, 

1 μὴ οὐ συσπουδάξειν. καὶ ἐτάχϑησαν πρὸς αὐτὸ οἵ 
«εἰς τριάκοντα ἔτη γεγονότες" ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον 
ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 

15 πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ Κλέαρχος ἔσπευδεν, ὑποπτεύων. 
αὐτὸ τὸ πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους ὕδατος" οὐ γὰρ 
ἦν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν: ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ 
προφαίνοιτο τοῖς Ἕλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου 
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ἕνεχα faciAfa ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ 
ἀφεικέναι. πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅϑεν 14 
ἀπέδειξαν οἵ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνῆν 
δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ 

τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ af βάλανοι τῶν φοινέκων οἵας 1ὅ 
μὲν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἔστιν ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, 
αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, ϑαυ- 

μάσιαϊ τοῦ κάλλους καὶ μεγέϑους, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου 

οὐδὲν διέφερε" τὰς δέ τινας ξηραίνοντες τραγήματα 
ἀπετίϑεσαν. καὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μέν, κεφαλαλγὲς 
δέ. ἐνταῦϑα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον 16 
ἔφαγον οἱ στρατιῶται, καὶ οὗ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε 
εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. ἦν δὲ σφόδρα καὶ 

τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ φοῖνιξ ὅϑεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέ- 
φαλος ὅλος αὐαίνετο. 

᾿Ενταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ παρὰ μεγάλου 11 
βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς 
ἀδελφὸς καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖξ᾽ δοῦλοι δὲ πολλοὶ 
εἴποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ἑλλήνων 
στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισσαφέρνης δι᾽ ἑρμηνέως 

τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ Ελλάδι, 18 
καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ καὶ ἀμήχανα πεπτωκότας, 
εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πῶς δυναίμην παρὰ βασιλέως 
αἰτήσασϑαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα. 
οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν. 
οὔτε πρὸς τῆς πάσης Ελλάδος. ταῦτα δὲ γνοὺς ἠἡτούμην 19 
βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίξοιτο, ὅτι 
αὐτῷ Κῦρόν vs ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ 
βοήϑειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην, καὶ μόνος 
τῶν κατὰ τοὺς “Ἕλληνας τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ 
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διήλασα καὶ συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατο- 
πέδῳ [ἔνϑα βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε 
καὶ τοὺς σὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξε σὺν τοῖσδε τοῖς 
παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. 

20 καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσεσθαι" ἐρέ- 
σϑαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευεν ἐλϑόντα τίνος ἕνεκεν ἐστρα- 

τεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω ὑμῖν μετρίως ἀπο- 
κρίνασϑαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ ἐάν τι δῦνωμαι 

91 ἀγαϑὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξασϑαι. πρὸς ταῦτα 
μεταστάντες ob Ἕλληνες ἐβουλεύοντο" καὶ ἀπεκρίναντο. 
Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν: Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ 
πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεϑα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ 
πολλὰς προφάσεις Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσϑα, 
ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε, 
, , ? M 5 γ ὃ Bu N [uj L7 , ὃ - 3f 

22 ἀγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ ὄντα, 
Ἁ ? - 

ἠσχύνϑημεν καὶ ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι «v 
, , -“ , , , ες - , * 

τόν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς 
; » X y ; Ἢ 98 εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέϑνηκεν, οὔτε βασιλεῖ ἀντι- 

ποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοί- 
4 εἶ , , lod P 3 ᾽ 5 A] 

us9u ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν 
, “ ki] ?o./ , D. t7 , 

ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεϑα δ΄ ἂν οἴκαδε, 

εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα 
σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀμύνασθαι" ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ 
εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ; καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ 

24 ἡττησόμεϑα εὖ ποιοῦντες. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" ἀκού. . 

σας δὲ ὁ Τισσαφέρνης Ταῦτα, ἔφη, ἐγὼ ἀπαγγελοῖ 

βασιλεῖ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ ἐκείνου" μέχρι δ᾽ ἂν 
ἐγὼ ἥκω «6 σπονδαὶ μενόντων" ἀγορὰν ὃ ἡμεῖς παρ- 

οὔ ἕξομεν. καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν" ὥσϑ᾽ 

o Ἕλληνες ἐφρόντιζον" τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν ὅτι 
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διαπεπραγμένος ἤχον παρὰ βασιλέως δοϑῆναι αὐτῷ 
σώξειν τοὺς Ἕλληνας, καίπερ πολλῶν ἀντιλεγόντων 
ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
στρατευσαμένους. τέλος δὲ εἶπε, Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν 26 

πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν ἦ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν 
τὴν χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα ἀγορὰν 
παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἡ πρίασϑαι, λαμβάνειν 

ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. ὑμᾶς δὲ αὖ 91 
ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἦ μὴν πορείσεσϑαι ὡς διὰ φιλίας 

ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας ὁπόταν μὴ ἀγορὰν 
παρέχωμεν" ἣν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν 
τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτα ἔδοξε. καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς 28 

ἔδοσαν Τισσαφέρνης καὶ 0 τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελ- 
φὸς τοῖς τῶν “Ελλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς καὶ 

ἔλαβον παρὰ τῶν “Ελλήνων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης 29 
εἶπε, Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα: ἐπειδὰν δὲ δια- 
πράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς 

εἰς τὴν ̓ Ελλάδα καὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 
Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ vs "EA-IV. 

ληνες καὶ ὃ ᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι 
ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται 
πρὸς ᾿ΖΦριαῖον καὶ οἵ ἀδελφοὶ καὶ οὗ ἄλλοι ἀναγκαῖοι 
καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Περσῶν τινὲς, (ot) παρ- 
εϑάρρυνόν vs καὶ δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βασιλέωξ ἔφερον 
μὴ μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπι- 
στρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παροιχομένων. 
τούτων δὲ γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν oL περὶ ᾽Δριαῖον 2 
ἧττον προσέχοντες τοῖς Ἕλλησι τὸν vovv: ὥστε καὶ 
διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν “Ελλήνων οὐκ ἤρεσκον, 
ἀλλὰ προσιόντες τῷ Κλεάρχῳ ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις 



δά LIB. II. CAP. IV. 

8 στρατηγοῖς, Tí μένομεν; ἢ οὐκ ἐπιστάμεϑα ὅτι βασι- 
λεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα 
καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν 
στρατεύειν; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν διὰ 
τὸ διεσπάρϑαι αὐτῷ τὸ στράτευμα" ἐπὴν δὲ πάλιν 
ἁλισϑῇ αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιϑήσεται 

αἡμῖν. ἴσως δέ που ἢ ἀποσκάπτει τι ἢ ἀποτειχίζει, ὡς 
ἄποροξ εἴη ἡ ὁδός. οὐ γάρ ποτε éxov γε βουλήσεται 
ἡμᾶς ἐλθόντας εἰς τὴν “Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς 
τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν [τὸν] βασιλέα ἐπὶ ταῖς ϑύραις 

αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. Κλέαρχος δὲ 
ἀπεχρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν, ᾿Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν 
καὶ ταῦτα πάντα᾽ ἐννοῶ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξο- 
μεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι. καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν. 
ἔπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδὲ 
ὅϑεν ἐπισιτιούμεϑα᾽ αὖϑις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς 
ἔσται᾽ καὶ ἅμα ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς (&v) 
"Aguxtog ἀποσταίη" ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελεέίψεται, 
ἀλλὰ καὶ Ot πρόσϑεν ὄντες πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. 

ὁ ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι δια- 
βατέος οὐκ οἶδα" τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην ἴσμεν ὅτι ἀδύνα- 
τον διαβῆναι κωλυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχε- 
σϑαί ys δέῃ ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν σύμμαχοι, τῶν δὲ πολε- 
μίων ἱππεῖς εἰσιν of πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι" ὥστε 
νικῶντες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν; ἡττωμένων δὲ 

τ οὐδένα οἷόν τε σωϑῆναι. ἐγὼ μὲν οὖν βασιλέα, à οὕτω 
πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προϑυμεῖται ἡμᾶς ἀπο- 
λέσαι, οὐκ οἶδα ὅ,τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι 
καὶ ϑεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα 
ποιῆσαι Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 
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? A , T ᾽ » 1 δ - 
Ev δὲ τουτῷ ἠκξ Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 8 

, 5 3 ' 3 , [d ^ 

δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ Ὀρόντας ** τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν" ἡγε δὲ καὶ τὴν ϑυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ 
γάμῳ. ἐντεῦϑεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ 9 
ἀγορὰν παρέχοντος émogsvovvo' ἐπορεύετο δὲ καὶ Agi- 

- Ἁ , * z , e 

αἴος vo Kvgov βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα cuo Τισσα- 

φέρνει καὶ Ὀρόντᾳ καὶ συνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. 
" ic ς » , 5 v5.2 Ty* e - 

oí δὲ Ελληνες υφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 10 

ἐχώρουν ἡγεμόνας ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ ἕκά- 
3 , 3 , AE M - 2 

στοτὲε ἀπέχοντες ἀλλήλων παρασαγγὴν καὶ πλεῖον" ἐφυ- 

λάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ 
εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν παρεῖχεν. ἐνίοτε δὲ καὶ ξυλιζό- 11 

μενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χύρτον καὶ ἄλλα τοιαῦτα GvÀ- 
λέγοντες πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις" ὥστε καὶ τοῦτο 12 
ἔχϑραν παρεῖχε. διελθόντες δὲ τρεῖς σταϑμοὺς ἀφίκοντο 

M 1 , , " ^ n » 

πρὸς τὸ ῆηδίας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω 

αὐτοῦ. ἦν δὲ ὠκοδομημένον πλίνϑοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ 
κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν" μῆκος 
δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασαγγῶν" ἀπέχει δὲ Βαβυ- 
λῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς 18 
δύο παρασάγγας ὀκτῶ" καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, 
τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐξευγμένην πλοίοις ἕπτά" 

e 5 - , - 
αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ" κατετέ- 
τμήντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, oi μὲν 

πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δὲ ἐλάττουξς᾽ τέλος δὲ καὶ 

μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας" 
Ld ve 

καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν πρὸς ᾧ 
πόλις ἦν μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος ἢ ὄνομα Σιττάκη, 
ἀπέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. oí μὲν 14 

ovv Ἕλληνες παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου 
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μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος παντοίων δένδρων, 
οἵ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα' οὐ μέντοι 

15 χαταφανεῖς ἦσαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περι- 
πάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος καὶ Ξενοφῶν" 

καὶ προσελϑὼν ἄνϑρωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύλα-. 

κας ποῦ ἂν ἴδοι Πρόξενον ἢ Κλέαρχον: Μένωνα δὲ 
ovx ἐξήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ ᾿Δριαίου ὧν τοῦ Μένωνος 

10 ξένου. ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός εἰμι ὃν ξητεῖς, 
εἶπεν ὁ ἄνϑρωπος τάδε. "Exsuwé us ᾿Φριαῖος καὶ ᾽29- 
τάοξος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ κελεύ- 
ουσι φυλάττεσθαν μὴ ὑμῖν ἐπιϑῶνται τῆς νυκτὸς oL 

βάρβαροι" ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον 
17 παραδείσῳ. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποτα- 

μοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς διανοεῖται αὐτὴν 
λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν δύνηται, ὡς μὴ 
διαβῆτε ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφϑῆτε τοῦ ποταμοῦ καὶ 

18 τῆς διώρυχος. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ 
τὸν Κλέαρχον καὶ φραάξουσιν ἃ λέγει. ὁ δὲ Κλέαρχος 

19 ἀκούσας ἐταράχϑη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. νεανίσκος Ó& 
τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ ἀκόλουθα 

εἴη τό τε ἐπιϑήσεσϑαι καὶ λύσειν τὴν γέφυραν. δῆλον 
γὰρ ὅτι ἐπιτιϑεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσϑαι. ^ 
ἐὰν uiv ovv νικῶσι, τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γέφυ- | 
pu οὐδὲ γὰρ ἂν πολλαὶ γέφυραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν 

20 ὅπον φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν. ἐὰν δὲ ἡμεῖς νικῶμεν, 
λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι qU- 
yoGuv* οὐδὲ μὴν βοηϑῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν οὐδεὶς 

21 αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. ἀκούσας δὲ 
ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγγελον πόση τις εἴη 

χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. ὁ 
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Σ εἶπεν ὅτι πολλὴ καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ 
αὐ μεγάλαι. τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἵ βάρβαροι 32 
àv ἄνϑρωπον ὑποπέμψειαν, ὀκνοῦντες μὴ οἵ Ἕλληνες 
ελόντες τὴν γέφυραν μείνειαν ἐν τῇ νήσῳ ἐρύματα 

χοντὲς ἔνϑεν μὲν τὸν Τίγρητα, ἔνϑεν δὲ τὴν διώρυχα" 
& δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν μέσῳ χώρας πολλῆς 
αὶ ἀγαϑῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων" εἶτα 
δ χαὶ ἀποστροφὴ γένοιτο εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς 

(οἰεῖν. μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο" ἐπὶ μέντοι τὴν 23 
ἔφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέϑετο 

υδεὶς οὐδαμόϑεν οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλϑε 
ὧν πολεμίων, ὡς οἵ φυλάττοντες ἀπήγγελλον. ἐπειδὴ 24 
| ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐξευγμένην 
/Aoí(oug τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς οἷόν ve μάλιστα πεφυ- 
αγμένως" ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους 
πλλήνων ὡς διαβαινόντων μέλλοιεν ἐπιϑήσεσϑαι. ἀλλὰ 
αὔτα μὲν ψευδῆ ἦν διαβαινόντων μέντοι ὁ Γλοῦς 

αὐτῶν] ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν εἰ διαβαίνοιεν 
ὃν ποταμόν ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ὥχετο ἀπελαύνων. 

πὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς 25 
ἕτταραβ παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποτα- 
ιόν, τὸ εὖρος πλέϑρου" ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦϑα 
Ἰκεῖτο πόλις μεγάλη ὄνομα Ὥπις᾽ πρὸς ἣν ἀπήν- 

σὲ τοῖς Ἕλλησιν ὁ Κύρου καὶ "4oratfofov νόϑος 
'δελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν 
γῶν ὡς βοηϑήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας τὸ ξαυτοῦ 
τράτευμα παρερχομένους τοὺς “ἥλληνας ἐθεώρει. ὁ δὲ 26 
ζλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε 
«Ll ἄλλοτε ἐφιστάμενος" ὅσον δὲ [ἂν] χρόνον τὸ ἡγού- 
|£VOV τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἦν ἀνάγκη 
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χρόνον δι’ ὅλου τοῦ στρατεύματος γίγνεσϑαι τὴν éni-. 
στασιν᾽ ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς “Πλλησι 
δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχϑαι. 

27 ϑεωροῦντα. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν διὰ τῆς Μηδίας 
σταϑμοὺς ἐρήμους PE παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς 
Παρυσάτιδος κώμας τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. 
ταύτας Τισσαφέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς i: 

“Ἕλλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος 
98 πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα. ἐντεῦϑεν δ᾽ 

ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας 

εἴκοσι τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν 
δὲ τῷ πρώτῳ σταϑμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ὠκεῖτο, 
μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί, ἐξ ἧς οἵ βάρβαροι 
διῆγον ἐπὶ σχεδίαις διφϑερίναις ἄρτους, τυρούς, οἶνον. 

V. Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν πο- 
ταμόν, τὸ εὖρος τεττάρων πλέϑρων. καὶ ἐνταῦϑα 

ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, 
ο φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. ἔδοξεν οὖν 
τῷ Κλεάρχῳ συγγενέσϑαι τῷ Τισσαφέρνει [καὶ] εἴ πως 
δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον 

γενέσϑαι' καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα ὅτι συγγενέσθαι 

8 αὐτῷ χρήξει. ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. ἐπειδὴ δὲ 
συνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. ᾿Εγώ, ὦ Τισσα- 
φέρνη, οἷδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς 
δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" φυλαττόμενον ὃὲ 
σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα 

4 ἀντιφυλαττόμεϑα. ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε, 
σὲ αἰσϑέσϑαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τὲ 

σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον 
οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλϑεῖν, ὅπως εἰ Óvvat- 

- 
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εϑα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. καὶ γὰρ οἶδα ὅ 
γνϑρώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ 
ποψίας οὗ φοβηϑέντες ἀλλήλους φϑάσαι βουλόμενοι 
iv παϑεῖν ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε μέλ- 
οντας οὔτ᾽ ἂν βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν ὃ 
οἰαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα 
ν παύεσϑαι ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ 
uiv οὐκ ὀρϑῶς ἀπιστεῖς. πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον 1 
( ϑεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους εἶναν ἀλλή- 
οἱς᾽ ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκώς, 
οὔτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ ϑεῶν 
ὄλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων 
ις ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη 009" 

πῶς ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη. πάντῃ γὰρ πάντα 
oig ϑεοῖς ὑποχείρια καὶ πανταχῇ πάντων ἴσον of ϑεοὶ 
ρατοῦσι. περὶ μὲν δὴ τῶν ϑεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων 8 
ὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ ovg ἡμεῖς τὴν φιλίαν συνθέμενοι 
ατεϑέμεϑα᾽ τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι 
ouíto μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαϑόν. σὺν μὲν γὰρ σοὶ 9 
ἄσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, τῶν 

& ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία᾽ ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ 
χότους ἡ ὁδός" οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεϑα" πᾶς δὲ 
οταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός, φοβερώτατον 
' ἐρημία" μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. εἰ δὲ δὴ τὸ 
ci μανέντες G8 κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν 
ὑεργέτην καταχτείναντες πρὸξ βασιλέα τὸν μέγιστον 
ρεδοον ἀγωνιξοίμεϑα; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπί- 
ὧν ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι 
οιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεϑύμησά μοι 
(Aov γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι 
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εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου 
δύναμιν x«l χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ [χώραν 
σώξοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἧ Κῦρος πολεμίᾳ 

12 ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην σύμμαχον οὖσαν. τούτων δὲ τοι- 
ούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ 

φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω 
18 ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσϑαι φίλον ἡμῖν εἶναι. οἶδα. 

μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, ovg νομίζω ἂν 

σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν" 
οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔϑνη πολλὰ 

τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαν ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ 
ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς 
νῦν οἶδα τεϑυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμ- 

᾿μάχῳ χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισϑε τῆς νῦὕνσὺν 
14 ἐμοὺ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἔν ys τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σὺ 

εἰ μὲν βϑύλοιό vo φίλος εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν εἴης» 
εἰ δὲ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης (iv) ἀναστρέφοιο 
ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν τοῦ μισϑοῦ ἕνεκα. 
μόνον ὑπηρετοῖμεν ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἣν σωϑέν- 

τότες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν ταῦτα 
πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ ϑαυμαστὸν εἶναι τὸ 
σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ v ἀκούσαιμι τὸ 
ὄνομα τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε δὲ πεῖσαι λέγων 
ὡς ἡμεῖς ὅσοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα 
εἶπε Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφϑη. 

16 ᾽4λλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀχούων δου φρο- 

víuovg λόγου" ταῦτα γὰρ γιγνώσχων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν 
βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι ΕΣ καὶ σαυτῷ κακόνουξ εἶναι, 

ὡς δ᾽ ἂν μάϑῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαϊως οὔτε βασιλεῖ 

τι οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλό- 
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ιδϑα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήϑους 
- ^" - , * - 

mogsiv ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως ἐν ἧ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν 
κανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος; ἀλλὰ.18 
ὡρέων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίϑεσθϑαι ἀπορεῖν ἄν σοι 
ὁκοῦμεν; οὐ τοσαῦτα μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα 
ὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύεσϑε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε 
μῦν ὄντα πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν 

πορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν 
; ΕΟ MET o mM ^ A , 
ξεστιν ἡμῖν ταμιεύεσϑαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεϑα 

ἄχεσϑαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὺς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι δια- 
vs, εἰ μὴ ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι 19 
οὕτοις ἡττώμεϑα, ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρ- 
οὔ ἐστιν᾽ ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν 
«uiv ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαϑοὶ εἴητε 
νἄχεσϑαι ἂν δύναισϑε. πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους 20 
ρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα 
uiv ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν 
y , 93 , τι , M i] ^ 2 , 

ὃν τρύπον ἐξελοίμεϑα ὃς μόνος μὲν πρὸς ϑεῶν ἀσεβής, 
j0vog δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός; παντάπασι δὲ ἀπό- 21 

ὧν ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ 
, m e 3 , 2 2 , 

oUTrQv πονηρῶν. οἵτινες ἐθέλουσι Ov ἐπιορκίας ve 
ρὺς ϑεοὺς χαὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι. 
γῖ e" c » $7 , LA $4/ » 
Uy ovrog ἡμεῖς, ὦ Κλξαρχε, οὔτε ἀλόγιστον οὔτε 

λίϑιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ 32 
πὶ τοῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσϑι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου 

» [3 ὄτιος τὸ τοῖς EAÀAqcw ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ o 
- 3 , » M 3 7, , , 

ζῦρος ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισϑοδοσία3 πιστεύων τούτῳ 
- F [4 

μὲ καταβῆναι δι᾽ εὐεργεσίας ἰσχυρόν. ὅσα δ᾽ ἐμοὶ 28 
ήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον 
γὼ οἶδα τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ 
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μόνῳ ἔξεστιν ὀρϑὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ iG 
ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. ' 

24 Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληϑῆ Aye 
καὶ εἶπεν, Οὐχοῦν, ἔφη. οἵτινες τοιούτων ἡμῖν sig 
φιλίαν ὑπαρχόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι. 

εὅ πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παϑεῖν; Καὶ ἐγὼ 
μέν γε, ἔφη ὃ Τισσαφέρνης, εἰ βοὐλεσϑέ μοι οἵ τε 
στρατηγοὶ καὶ οἵ λοχαγοὶ ἐλϑεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ, λέξω 
τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ 

207] σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω 
πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅϑεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. 

21 ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονού- 
uevog τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευε καὶ σύνδειπνον 
ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Κλέαρχος ἀπελθὼν ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον δῆλός v ἦν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος δια- 

κεῖσϑαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, 
ἔφη ve χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρνην οὗς ἐχέλευσε, 
καὶ ob ἂν ἐλεγχϑῶσι διαβάλλοντες τῶν Ἑλλήνων, ὡς, 
προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους Sul Ἕλλησιν ὄντας τιμω- 

28 ρηϑῆναι. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, 
εἰδὼς αὐτὸν καὶ λάϑρᾳ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει, 

μετ᾽ ᾿Ζριαίου καὶ στασιάξοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, 
ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν πρὸς αὑτὸν λαβὼν φίλος mj 

29 Τισσαφέρνει. ἐβούλετο δὲ καὶ ὁ Κλέαρχος ἅπαν τὸ στρά- 
τευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ τοὺς παρα- 
λυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν. 
τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρα- 

ϑ0οτηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. ὁ δὲ Κλέαρχοξ 
ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρα- 
τηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς" συνηκολούϑησαν, 

ι] 
- 
u 

* 
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j|; ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς δια- 

(ὁσιοι. 
Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ταῖς ϑύραις ταῖς Τισσαφέρ- 81 

νους, οὗ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήϑησαν εἴσω, Πρόξενος 
Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, ᾿Ζγίας ᾿4ρκάς, Κλέαρχος 
Ἰάκων, Σωκράτης ᾿4χαιός᾽ oí δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ ταῖς 
λύραις ἔμενον. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 82 
γημείου οἵ τ᾿ ἔνδον συνελαμβάνοντο καὶ οἵ ἔξω κατε- 
(ὀπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων: τινὲς ἱππέων 

διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες Qut ἐντυγχάνοιεν "EAMqvt 

] δούλῳ ἢ ἐλευϑέρῳ πάντας Éxvswvov. οἵ δὲ Ἕλληνες 88 

av τε ἱππασίαν ἐθαύμαξον ἔκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶν- 
ἐς καὶ ὅ,τι ἐποίουν ἠμφεγνόουν, πρὶν Νέκαρχος ᾿Φρκὰς 
ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα 

v ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. 
X τούτου δὴ oí Ἕλληνες ἔϑεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες 34 
χπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ 
ὁ στρατόπεδον. oí δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿᾽Δριαῖος 35 
δὲ xol ᾿Δρτάοξος καὶ Μιϑραδάτης, ot ἦσαν Κύρῳ πιστό- 
(c0 0 δὲ τῶν Ελλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσα- 
ρέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν" 
υνηκολούϑουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεϑωρακισμένον 

ἰς τριακοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προσελϑεῖν 86 
ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν Ελλήνων στρατηγὸς ἢ λοχαγός, 

να ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἐξῆλϑον 31 

ρυλαττόμενον τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ 
)ροχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, σὺν αὐτοῖς δὲ 
Ξενοφῶν ᾿4ϑηναῖος, ὅπως μάϑοι τὰ περὶ Προξένου᾽" 
Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ σὺν ἄλλοις 
πισιτιξόμενος. ἐπειδὴ δὲ ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, εἶπεν 38 
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"Aowiog τάδε. Κλέαρχος μέν, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, ἐ 
ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴ 
δίκην καὶ τέϑνηκε, Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτ 
κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ 
εἰσιν. ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ" ἑαυτοῦ γὰ 
εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 

89 πρὸς ταῦτα ἀπεχρίναντο οἱ “Ἕλληνες, ἔλεγε δὲ Κλεά- 
vog ὁ Ὀρχομένιος" X κάκιστε ἀνθρώπων ᾿Δ4ριαῖε κα 
οἱ ἄλλοι ὅσον ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτ 
ϑεοὺς οὔτ᾽ ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς 
αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχϑροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶ 
σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀϑεωτάτῳ vs καὶ πανουργοτάτῳ 
τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε ἀπολωλέκατε καὶ τοὺς 

ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες σὺν τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶ 
40 ἔρχεσϑε; ὁ δὲ ᾿Δριαῖος εἶπε, Κλέαρχος γὰρ πρόσϑεν ἐπι- 

βουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ Ὀρόντᾳ 
καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς σὺν τούτοις. ἐπὶ τούτοις Ξενοφῶν 

διτάδε εἶπε. Κλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς 0gxovg. 
ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει" δίκαιον γὰρ ἀπόλλυ- 
σϑαι τοὺς ἐπιορκοῦντας" Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ 

εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, 
πέωψατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι ys ὄντες 
ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα 

42 συμβουλεῦσαι. πρὸς ταῦτα oL βάρβαροι πολὺν χρόνον 
διαλεχϑέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 

VI Οἱ uiv δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφϑέντες ἀνήχϑη- 
σαν ὡς βασιλέα καὶ ἀποτμηϑέντες τὰς κεφαλὰς ἐτε- 
λεύτησαν, εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ix. 
πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέ- 
σϑαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. 
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καὶ γὰρ δὴ ἕως uiv πόλεμος ἦν vois “ακεδαιμονίοις 3 
πρὸς τοὺς ᾿“ϑηναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγέ- 
vero, ἀναπείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἵ Θρᾷκες ἀδικοῦσι 
τοὺς "EAAqveg καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ 

τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χερρο- 
νήσου καὶ Περίνϑου Θρᾳαξίν. ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες 8 
πῶς οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος ἀποστρέφειν αὐτὸν 
ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισϑμοῦ, ἐνταῦϑα οὐκέτι πείϑεται, ἀλλ᾽ 
ὥχετο πλέων εἰς ᾿Ελλήσποντον. ἐκ τούτου καὶ ἐϑα- ἃ 
νατώϑη ὑπὸ τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειϑῶν. 
ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις 
μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ 
αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς" ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ δ 
δαϑυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων 
συλλέξας pota ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε 

ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτον δὴ ἔφερε καὶ ἦγε τούτους 
καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος ἐδεήϑη τοῦ στρα- 

τεύματος" τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς σὺν ἐκείνῳ αὖἦ πολε- 
μήσων. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα ὁ 

εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἔχειν ἄνευ αἰσχύνης 
καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥαϑυμεῖν βού- 
λεταν πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν 
ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν" 

ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν 
ἤϑελε δαπανᾶν εἰς πόλεμον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἢ 
jv: πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίν- 
δυνός τε ἦν καὶ ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἵ παρόν- 
τες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέ- 8 
γετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον 

"» 

Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 2 



66 LIB. II. CAP. VI. 

dur 5 * B e » 
κἀκεῖνος εἶχεν. ἱχανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλο 
φροντίζειν qv ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια 
καὶ παρασκευάξειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι 

φτοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ 
ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν 
καὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐκόλαξέ τε ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ 
ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσϑ᾽ ὅτε. καὶ γνώμῃ 

» σὰ 5 , ^ , ? ^ € P 

10 δ΄ ἐκόλαξεν᾽ ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο 
A *5 3 ^ d , 3*6 , e , 4 

ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι 
Ἁ " d A Ld ^ iJ 

τὸν στρατιώτην φοβεῖσϑαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς 
πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων 
2 , ^ 3 , , M ^ , 

ἀφέξεσϑαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. 
11 ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤϑελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα 

καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο oí στρατιῶται" καὶ γὰρ τὸ 
στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσ- 

P s 2! , A ' , 

ὥποις ἔφασαν φαίνεσϑαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον 
πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον, 

τὸ οὐχέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γέ- 
voivco καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, πολλοὶ 

3793 3 , " A ' 35 3 5 2 2 δ 
αὐτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ 

χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός" ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν O 
13 στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. καὶ γὰ 

οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν" 
et Nu Ma COE , , No ET - "m ; 

οἵτινες δὲ ἡ vxo πόλεως τεταγμένοι ἢ vzo τοῦ δεῖς- 

σϑαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ; 17 3] 271] Xo" me τὸ ῆ / 
, ^ -" 

4 σφόδρα πειϑομένοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶ 

σὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρηδ 
μους ποιοῦντα εἶναι τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό TE 

γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους ϑαρραλέως ἔχειν παρῆν x 
τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσϑαι εὐτάκτου 

» 
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ἐποίει. τοιοῦτος uiv δὴ ἄρχων qv: ἄρχεσϑαι δὲ ὑπὸ 15 
ἄλλων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἠν δὲ ὅτε ἐτελεύτα 
ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐϑὺς μὲν μειράκιον ὧν 16 
, ͵ , PEE 1 , , . , 
ἐπεῦυμει γενεσϑαν ἀνὴρ τὰ μεγαλὰ πράττειν ἱκανὸς" 

καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιϑυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύ- 
ριον τῷ “εοντίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς 11 
νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὧν τοῖς πρώ- 
τοις μὴ ἡττᾶσϑαι εὐεργετῶν, ἠλϑὲν εἰς ταύτας τὰς 

σὺν Κύρῳ πράξεις" xol gero κτήσεσθαι ἐκ τούτων 
ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά᾽ 

τοσούτων δ᾽ ἐπιϑυμῶν σφύδρα ἔνδηλον «v καὶ τοῦτο 18 
5 e , 58€ ^ / - 1 5 

εἰχεν Ott TOUTOV οὐδὲν ἂν ϑέλοι κτάᾶσϑαν μετὰ ἀδι- 

κίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τού- 
τῶν τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. ἄρχειν δὲ καλῶν 19 
μὲν καὶ ἀγαϑῶν δυνατὸς qv* οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς 

, δ -Ὗ A , e Ἁ E] lod ? A 

στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ 
καὶ ἠσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμε- 
νον ἐκεῖνον" καὶ φοβούμενος μᾶλλον qv φανερὸς τὸ 
7j , E" , "^ [d p A 

ἀπεχϑάνεσϑαι τοῖς στρατιώταις ἢ ob στρατιῶται τὸ 
ἀπιστεῖν ἐχείνῳ. ὥετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι 20 
καὶ δοχεῦν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ 
ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί 

NR, ' - , εχ 5 e S σ.Ὲ vs xai ἀγαϑοὶ τῶν συνόντων εὖνοι σαν, oí δὲ ἄδικοι 
ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέϑνη- 
Gxsv qv ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

^ 5 - 

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιϑυμῶν uiv?i 
πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιϑυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω 
λαμβάνοι, ἐπιϑυμῶν δὲ τιμᾶσϑαι, ἵνα πλείω κερδαίένοι" 
φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστον δυναμένοις, ἵνα 

5* 
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- , ^, Tf 

99 ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάξεσϑαι ὧν 
ἐπιϑυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ 
ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν 

A] , Ἁ A] , ^ bd 3 , 3 , 

23 καὶ ἀληϑὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιϑίῳ εἶναι. στέργων δὲ ga- 
' M 3 ς er M , L , 

vegog μὲν ἣν οὐδένα, Oro δὲ φαίη φίλος εἰναι, TOUTO 

ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδε- 
νὸς κατεγέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν 

94 ἀεὶ διελέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν 
οὐκ ἐπεβούλευε' χαλεπὸν γὰρ devo εἶναι τὰ τῶν 
φυλαττομένων λαμβάνειν. τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος 
» $7 E ^ 9. y , n 

25 sro εἰδέναι ῥᾷστον Ov ἀφύλακτα λαμβάνειν. καὶ 
ὅσους μὲν αἰσϑάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ 
ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήϑειαν 
E] - 6 3 , 2 ^ ^ e , 

οϑ ἀσχοῦσιν ὡς ἀνανδροις ἐπειρᾶτο χρῆσϑαι. ὥσπερ δέ 

τις ἀγάλλεται ἐπὶ ϑεοσεβείᾳ καὶ ἀληϑείᾳ καὶ δικαιό- 
τητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασϑαι, 

- , - bd , M rd ^ ^ M 

τῷ πλασαῦσϑαι ψευδῆ, τῷ φίλους διαγελᾶν τὸν δὲ μὴ 

πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιξεν εἶναι. καὶ 
παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων 

Ἁ , ^— ΒΩ ^ , Ἁ y! 

27T0UG πρώτους τοῦτο ὥετο δεῖν κτήσασϑαι. τὸ δὲ πει- 

ϑομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσϑαι ἐκ τοῦ συναδι- 
κεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. τιμᾶσϑαι δὲ καὶ ϑεραπεύεσϑαι 
ἠξίου ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐϑέλοι 
ἂν ἀδικεῖν. εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ 
ἀφίσταιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. 

ο8 καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεδϑαι, . 
ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί, παρὰ ᾿Δριστίππου μὲν 
ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, 
"ud , hy: β β , ῶ A T er , P t P nó 

ριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, 
, L4 ^" 3 

οἰκειότατος [ἔτι ὡραῖος ὧν] ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ 
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εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὧν γενειῶντα. ἀποϑνησκόντων 29 
δὲ τῶν συστρατήγων ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα σὺν 
Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν 
τῶν ἄλλων ϑάνατον [στρατηγῶν] τιμωρηϑεὶς ὑπὸ βασι- 
λέως ἀπέϑανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἵ ἄλλοι 
στρατηγοὶ ἀποτμηϑέντες τὰς κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος 
ϑάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισϑεὶς ἐνιαυτὸν ὡς 

πονηρὸς λέγεται τῆξ τελευτῆς τυχεῖν. 
yíug δὲ ὁ ᾿Δρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿4χαιὸς καὶ 80 

τούτω ἀπεϑανέτην. τούτων δὲ οὔϑ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν 
οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην 
δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 



ix 

ἢ [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἵ “Ἕλληνες 
Ἵ , ^" , M er - [4 

ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύ- 

τησεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν Ἑλλήνων σὺν Τισσα- 
φέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δε- 

 δήλωται ἐπεὶ δὲ οἵ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν 
καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν ol συνεπισπό- 

3 , Pe ? d M 2 ΄ 4 ri 
uevou ἀπωλωώλεσαν, £v πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ σαν oí 

Ἕλληνες, ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως ϑύραις 
5 , b! 2 “- , M 2! Ν 

ἤσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔϑνη καὶ 

πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν 
? 3 “ M " € , 5 »" "^ , 

ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς Ελλαδος ov μεῖον ἡ μύρια 
, e ' 3 , LT .- Ὁ ς - 5 ET Ἢ 

στάδια, ἡγεμὼν Ó οὐδεὶς τῆς οδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ 

διεῖργον ἀδιάβατον ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, πρου- 
δεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ oí σὺν Κύρῳ ἀναβάντες 
βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένον ἦσαν οὐδὲ ἱππέα 

? e 5 - 
οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον qv ὅτι νικῶν- 
veg μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηϑέντων δὲ αὐτῶν 

2 M Ἃ , -"- 2 H , ^ , , 

8 οὐδεὶς ἂν λειφϑείη" ταῦτ P£vvoovuusvou καὶ ἀϑυμῶς 

ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύ- . 
σαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ 
οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου 
ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενον καϑεύδειν ὑπὸ λύ- 
πῆς καὶ πόϑου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, 
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οὖς οὔποτ᾽ ἐνόμιξον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω uiv δὴ δια- 
κείμενον πάντες ἀνεπαύοντο. 

Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αϑηναῖος, 4 
ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οἴτε στρατιώτης 
ὧν συνηκολούϑει., ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο 
οἴκοϑεν ξένος ὧν ἀρχαῖος" ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ 
ἔλϑοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς, ἔφη 
κρείττω ἑαυτῷ νομίξειν τῆς πατρίδος. ὁ μέντοι Ξενοφῶν 5 
ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακχοινοῦταν Σωκράτει τῷ 
᾿4ϑηναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὁ Σωκράτης ὑπο- 

πτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ 

φίλον γενέσϑαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προϑύμως τοῖς 

“ακεδαιμονέοις ἐπὶ τὰς ᾿ϑήνας συμπολεμῆσαι, συμ- 

βουλεύει τῷ “Ξενοφῶντι ἐλϑόντα εἰς Ζελφοὺς ἀνακοι- 

νῶσαι τῷ ϑεῷ περὶ τῆς πορείας. ἐλϑὼν δ᾽ ὃ Ξενοφῶν ὃ 
ἐπήρετο τὸν ᾿Ζ“πόλλω τίνι ἂν ϑεῶν ϑύων καὶ εὐχό- 
μενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλϑοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ 
καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿᾽4πόλ- 
λων ϑεοῖς οἷς ἔδει ϑύειν. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τ 
τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ δ᾽ ἀκούσας ἠτιᾶτο 
αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον λῷον εἴη 
αὐτῷ πορεύεσϑαι ἢ μένειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς κρίνας ἐτέον 
εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὕπως ἂν κάλλιστα πορευϑείη. 
ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν ὅσα 
ὁ ϑεὸς ἐκέλευσεν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω ϑυσάμε- 8 
νος οἷς ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸ: ἐξέπλει. καὶ καταλαμβάνει ἐν 
Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν 
τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ συνεστάϑη Κύρῳ. προϑυμουμένου 9 
δὲ τοῦ Προξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπρουϑυμεῖτο μεῖναι 
αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ: 
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εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι. 
10 εἰς Πισίδας. ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηϑ είς 
— οὐχ ὑπὸ Προξένου" οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα 
ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ελλήνων πλὴν Κλεάρ- 
yov' ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλϑον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη 

ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι 
δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἵ πολλοὶ δι᾽ αἰσχύνην 
καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούϑησαν᾽ ὧν εἷς καὶ 

11: Ξενοφῶν ἦν. ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν 
- » ' , 3N , ' , 

τοῖς ἄλλοις καὶ ovx ἐδύνατο καϑεύδειν᾽ μικρὸν ὃ 

ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενο- 
μένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, eol ἐκ 

12 τούτου λάμπεσϑαν πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐϑὺς ἀνηγέρϑη, 
καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαϑόν, ὅτι ἐν πόνοις 
^ A] , —- , , Ἁ E ?r ^ 

ὧν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Ζιος ἰδεῖν ἔδοξε" τῇ 

δὲ xol ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Ζιὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ 
ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσϑαι τὸ πῦρ, 
μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελϑεῖν τῆς βασιλέως, 

183 ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοϑεν ὑπό τινων ἀποριῶν. ὁποῖόν 

τι μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν 
ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ τάδε. 
εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρϑη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπί- 
πτει" τί κατάκειμαι; ἡ δὲ νὺξ προβαίνει" ἅμα δὲ τῇ 
L3 , 4.0 δᾺ M , er Ἁ d ἡμέρᾳ εἰκὸς vovg πολεμίους ἥξειν. εἰ δὲ γενησόμεϑα 
2 M , ᾽ Ἂ Ἁ 3. ἢ, , Ἁ iJ 

ἐπὶ βασιλεῖ, ví ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα uiv τὰ χαλε- 

πώτατα ἐπιδόντας. πάντα δὲ τὰ δεινότατα παϑόντας 
14 ὑβριξομένους ἀποθανεῖν; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεϑα οὐδεὶς 

, ? e 3 -"ο 3 Ἁ ΄ 

παραδκευάξεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλα κατακείμεϑα 

ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας 
πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν; ποίαν 
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i|» e , LEN. » , , E 1 » , ἢ 
) ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλϑεῖν ἀναμένω; ov γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι 

τρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς 

τολεμίοις. ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς 15 
Προξένου πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξεν, 

3 , , "»»Ὰ 

Ey, ὦ ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καϑεύδειν δύναμαι, 
e 5 2 $5 e - ^ ^ LU - 

ὅσπερ οὗμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσϑαι ἔτι, ὁρῶν 
ἦν οἵοις ἐσμέν. oí μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ16 
τρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμι-. 
αν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασϑαι, ἡμῶν δ᾽ οὐ- 
δεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιού- 

"εϑα. καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεϑα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεϑα, 17 
'í οἰόμεϑα πείσεσϑαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ 
«xL τεϑνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν 

P 3 , era. ἊὉ , τ ' V 2 M 
χεῖρα ἀνεσταύρωσεν" ἡμᾶς δὲ, oig κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς 

τάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ 
βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποχτενοῦντες εἰ δυναίμεϑα, 

», Ἃ 27 » 9:19 2 ^ 2 Y - 2! € 
ί ἂν οἰόμεϑα παϑεῖν; ἀρ οὐκ «v ἐπὶ πὰν ἔλθοι ὡς 18 

ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον 
ταράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽ αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως 
coL μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεϑα πάντα ποιητέον. ἐγὼ 19 
(bv οὖν ἔστε μὲν aí σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην 
ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ 
"ακαρίζων, διαϑεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ 

uv ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφϑονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ 
θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ" τὰ 20 
δ᾽ αὖ τῶν στρατιωτῶν ὃὅπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν 
ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ πριαίμεϑα, 
", 3 3 , Ld , 3 ’ E PA 

vov δ᾽ ὠνησόμεϑα ἤδειν ἔτι ὁλέγους ἔχοντας, ἄλλως 
, /, S 022 , " 25 , er δέ πῶς πορίζεσϑαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους 

» € ^ - 32 , 

ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ οὖν λογιξόμενος ἐνίοτε 
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τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. 
φ1 ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσϑαι μοι 

δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ἀσάφεια. ἐν. 
μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαϑὰ ἄϑλα ὁπότεροι, 
ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοϑθϑέται δ᾽ ob. 

o2 9506 εἰσιν, oT σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι 
μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν" ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶν- 
τὲς ἀγαϑὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεϑα διὰ τοὺς τῶν 
ϑεῶν Ogxova' ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν 

οϑαγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μεέξονι ἢ τούτοις. ἔτι 
δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ 
ϑάλπη καὶ πόνους φέρειν" ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν 
τοῖς ϑεοῖς ἀμείνονας" οὗ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ 

ϑνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἣν οἵ ϑεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσϑεν 
24 víxqv ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ 

ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν ϑεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλϑεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, 
ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλουξ 
ἐπὶ τὴν ἀρετήν᾽ φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν 

95 στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς 
ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσϑαι ὑμῖν βούλομαι, 
εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετ᾽ αὐτόν us ἡγεῖσϑαι, οὐδὲν προφασί- - 
ξομαν τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξειν ἡγοῦμαι ÉgU- 
κειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ κακά. : 

26 Ὁ uiv ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἵ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες 
ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿4πολλωνίδης τις ἦν 
βοιωτιάξων τῇ φωνῇ᾽ οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι qAvagoíp 
ὅστις λέγοι ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα, 
πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορία. 

270 μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. ὮΩ, 

- 
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αυμασιώτατε ἄνϑρωπε, σύγε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις 
ὑδὲ ἀκούων μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσϑα τού- 
ug ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέϑανε, καταφρονήσας 
τὶ τούτῳ πέμπων éxéAsve παραδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ 28 
P ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι ἐλϑόντες 

αρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων 
xL σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε 
πονδῶν ἔτυχεν; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἵ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, 29 
σπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων 

λϑον πιστεύσαντες ταῖ:ξ σπονδαῖς. οὐ νῦν ἐκεῖνοι 

αιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριξόμενοι οὐδὲ ἀποϑανεῖν 
| τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τούτου; 
σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνεσϑαν κελεύοντας 

λυαρεῖν φῇς, πείϑειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας; ἐμοί, 80 

ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσ- 
σϑαι εἰς ταὐτὸν ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τὲ τὴν 
υχαγίαν σκεύη ἀναϑέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσϑαι. οὗτος 
ὰρ χαὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν 'EÀ- 
δα, ὅτε Ἕλλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν. ἐντεῦϑεν ὑπο- 81 

χβὼν ᾽4γασίας Στυμφάλιος εἶπεν, ᾿4λλὰ τούτῳ γε οὔτε 
ἧς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς “Ελλάδος παντά- 

χαιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ ἡυδὸν ἀμφότερα 
Y ὦτα τετρυπημένον. καὶ εἶχεν οὕτως. τοῦτον μὲν 82 

ov ἀπήλασαν" oí δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες 

που μὲν στρατηγὸς σῶς εἴη τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν, 
πόϑεν δὲ οἴχοιτο τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ αὖ λοχα- 
ὃς σῶς εἴη τὸν λοχαγόν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλϑον, 88 
Gg τὸ πρόσϑεν τῶν ὅπλων ἐκαϑέξζοντο" καὶ ἐγένοντο oi 
υνελϑόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. 
τε δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦϑα 84 
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Ἱερώνυμος Ἠλεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν Προξένου Aoya- 
- » , τ ς - $e uM 

γῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. Ἡμῖν, o ἄνδρες στρατηγοὶ 
καὶ λοχαγοέ, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς Gvv- | 
ελϑεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεϑα εἴ 
τι δυναίμεϑα ἀγαϑόν. λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σύ, ὦ Ξενο- 

35 φῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. ἐκ τούτου λέγει τάδε Ξενο- 
φῶν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεϑα ὅτι βασι- 
λεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὗς μὲν ἐδυνήϑησαν συνειλήφα- 
σιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς 
"^ , , , € - , , 

ἣν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ ye οἶμαι πάντα 
, ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεϑα, ἀλλὰ 
80 μᾶλλον ἐκεῖνον ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασϑε ὅτι 

ὑμεῖς τοσοῦτον ὄντες ὅσον νῦν συνεληλύϑατε μέγι- 
στον ἔχετε καιρόν. οἵ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες 

a e - , ^" b! € - € - 2 

πρὸς ἱμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀϑυ- 
μοῦντας, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἣν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 
παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ 

1 LA - S. Dr e er €. ὦ | 
τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε Ovi ἕψονται ὑμῖν καὶ 

81 πειράσονται μιμεῖσϑαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν 

ὑμᾶς διαφέρειν τι τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, 
ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί" καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν ὑμεῖς 
καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεχτεῖτε" καὶ νῦν 
τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς 
ἀμείνους τε τοῦ πλήϑους εἶναι καὶ προβουλεύειν τού- 

δϑϑτῶν καὶ προπονεῖν, ἥν που δέῃ. καὶ νῦν πρῶτον μὲν 
οἶμαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπι- 
μεληϑείητε ὅπως ἀντὲ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα, 
στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταϑῶσιν. ἄνευ γὰρ 
2 , ? $^ E » ' » 2 ' , 
ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαϑὸν γένοιτο 

ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολε- 
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μικοῖς παντάπασιν. ἡ uiv γὰρ εὐταξία σώξειν δοκεῖ, 
ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ κατα- 39 
στήσησϑε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἣν καὶ τοὺς ἄλλους 

στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραϑαρρύνητε, οἶμαι ἂν 
ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς 40 
αἰσϑάνεσϑε ὡς ἀϑύμως μὲν ἦλϑον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀϑύμως 
δὲ πρὸς τὰς φυλακάς" ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα 
0,tL ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ 
ἡμέρας. ἣν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ 41 
τοῦτο μόνον ἐννοῶνται ví πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιή- 

σουσι., πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. ἐπίστασϑε γὰρ δὴ ὅτι 49 
οὔτε πλῆϑός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας 
ποιοῦσα, ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς ϑεοῖς ταῖς ψυχαῖς 

ἐρρωμενέστερον ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ oí ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐντεϑύμημαι δ᾽ 43 
ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο ὅτι ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι 
ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν 
κακῶς v& καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποϑνήσκουσιν, 

ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν ϑάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι 
καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀπο- 
ϑνήσκειν ἀγωνίζονται, τούτους (0 » ὁρῶ μᾶλλόν πως 
εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους καὶ ἕως ἂν ξῶσιν εὐδαι- 
μονέστερον διάγοντας. ἃ καὶ ἡμᾶς δεῖ vOv καταμαϑόν- 44 
τας, ἔν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας 
ἀγαϑοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. ὃ μὲν ταῦτα 45 
εἰπὼν ἐπαύσατο. μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος, ᾽4λλὰ 
πρόσϑεν μέν, ὦ Ξενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον 
ὅσον ἤκουον ᾿4ϑηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαυνῶ σε ἐφ᾽ 
οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ βουλοίμην ἄν ὅτι πλεί- 
ὅτους εἶναι TOLOUTOU2' κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαϑόν. 
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46 καὶ vOv, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, οὖ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελϑόντει 

ἤδη αἱρεῖσθε οἵ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι axe í 

εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεϑέντας 
ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. 

41 παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. καὶ ἅμα 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη. ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ 

δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέϑησαν ἄρχοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου. 
Τιμασίων Ζαρδανεύς, ἀντὶ δὲ Σωχράτους Ξανϑικλῆς͵ 
"Ayatóg, ἀντὶ δὲ ᾿“γίου Κλεάνωρ᾽ 4ρκάς, ἀντὶ δὲ Μένωνος. 
Φιλήσιος ᾿4χαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ξενοφῶν ᾿4“ϑηναῖος. 

I. ᾿Επεὶ δὲ ἤρηντο, ἡμέρα vs σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ 
εἰς τὸ μέσον ἧκον οἵ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προ-᾿ 
φυλακὰς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώταις. 
ἐπεὶ δὲ καὶ of ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη 
πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὁ “ακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

2 ἄνδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ÓzÓTE. 
ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεϑα καὶ λοχαγῶν 
καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ of ἀμφὶ ᾽Ζριαῖον of. 

8 πρόσϑεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς" ὅμως δὲ 
δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας. ἀγαϑοὺς τελέϑειν καὶ μὴ 

ὑφίεσϑαι, ἀλλὰ πειρᾶῶσϑαι ὅπως ἣν μὲν δυνώμεϑα, 

καλῶς νικῶντες σωξώμεϑα" εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε 

ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεϑα ξῶν- 
τες τοῖς πολεμίοις. οἶμαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα zo eU. 

4 οἷα τοὺς ἐχϑροὺς οὗ ϑεοὶ mH ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ͵ β 
δ Ὀρχομένιος ἀνεστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿᾽4λλ᾽ ὁρᾶτε μέν, 

ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκέαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε 

δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων. 

τε εἴη τῆς Ελλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο, 

σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς 
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δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατη- 
γούς, καὶ οὐδὲ 4έα ξένιον ἠδέσϑη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ 
ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς 

ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿ΔΦριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠϑέλομεν 5 
βασιλέα καϑιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ 
μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς ϑεοὺς 
δείσας οὔτε Κῦρον τεϑνηκότα αἰδεσϑείς, τιμώμενος 
μάλιστα ὑπὸ Κύρου ξῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου 

ἐχϑίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς 

ποιεῖν πειρᾶται. ἀλλὰ τούτους μὲν οἵ ϑεοὶ ἀποτίσαιντο᾽ 6 
ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηϑῆναι ἔτι 
ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεϑα κρά- 
τιστα τοῦτο O,vL ἂν δοκῇ τοῖς ϑεοῖς πάσχειν. 

Ἔκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ Ἰ 
πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην δι- 
δοῖεν οἵ ϑεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, 
εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν 
ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου 
δὲ ἤρχετο ὧδε. Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε 8 
xo ἀπιστίαν λέγειν μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασϑε δὲ καὶ ὑμεῖς 

οἶμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεϑα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας 
Bv: ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀϑυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας 
καὶ τοὺς στρατηγούς, οὗ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς 
ἐνεχείρισαν; οἷα «πεπόνϑασιν᾽ εἰ μέντοι διανοούμεϑα 
σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν ve πεποιήκασι δίκην ἐπιϑεῖναι αὐτοῖς 
καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν 
τοῖς ϑεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 
τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις" ἀκούσαντες δ᾽ 9 
οὗ στρατιῶται πάντες μιᾷ δρμῇ προσεκύνησαν τὸν ϑεόν, 
καὶ ὃ Ξενοφῶν εἶπε, Ζοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ 
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σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Ζιὸς τοῦ σωτῆ- 
ρος ἐφάνη, εὔξασϑαι τῷ ϑεῷ τούτῳ ϑύσειν σωτήρια 
ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεϑα, συνεπεύ- 
ξασϑαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ϑύσειν κατὰ δύναμιν. 

καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ 
ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. 

ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν ϑεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. 
10 Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν 

εἶεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν 
τοὺς τῶν ϑεῶν ὅρκους, οἵ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε 
καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς Ogxovg λελύκασιν. οὕτω 
δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι 

τοὺς ϑεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ κανοί εἰσι καὶ ὦ 
τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν χαὶ τοὺς μικροὺς | 
κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι σώξειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. 

11 ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων 
τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαϑοῖς τε ὑμῖν 

προσήκει εἶναι σώξονταί vs σὺν τοῖς ϑεοῖς καὶ ἐκ πάνυ 
δεινῶν of ἀγαϑοί. ἐλϑόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν 
σὺν αὐτοῖς παμπληϑεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς ᾿4ϑή- 
νας, ὑποστῆναι αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν 

19 αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ ̓ ἀρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν 
τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταϑύσειν τῇ ̓ ϑεῷ, 
ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνι- 

αὐτὸν πεντακοσίας ϑύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποϑύουσιν. 
18 ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίϑμητον 

στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ελλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἵ 
ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεχμήρια ὁρᾶν 
τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μνημεῖον ἡ ἐλευϑερία τῶν 
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τόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσϑε καὶ ἐτράφητε" οὐδένα 
νὰρ ἄνϑρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς ϑεοὺς προσκυνεῖτε. 
τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ 14 
e e - L4 ? , á 3 3 LA qS.»€ , 

ὃς ὑμεῖς καταισχύνετε «UTOUS' ἀλλ᾽ οὕπω πολλαὶ ἡμε- 
€ LE , ραν ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις toig ἐκείνων éxyó- 

νοίς πολλαπλασίους ὑμῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς ϑεοῖς. καὶ 15 
, 4 M b! ^ , , 2 2 

γὸτε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες "ve 

χγαϑοί: νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας Ó 
ἐγών ἐστι πολὺ δήπου ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας 
καὶ προθυμοτέρους εἶναι. ἀλλὰ μὴν καὶ ϑαρραλεωτέ. 16 

ovg νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. τότε μὲν 
νὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό τε πλῆϑος ἄμετρον ὁρῶν- 

er 3 , Ἁ ^ ͵ , » 

reg, ὅμωβ ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι ἰέναι 
. - PT Ld » st 

ig αὐτούς" νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν 

ὅτι οὐ ϑέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες [μὴ] δέχεσϑαι 
ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσϑαι; μηδὲ 11 

, " ^" , 2 e e? / /, 

μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν ὁτι οὗ “Φριαίου πρόσϑεν 
» - » e σὺν ἡμῖν ταττόμενοι vOv ἀφεστήκασιν. ἔτι. γὰρ οὗτοι 

ακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" ἔφυγον γοῦν 

πρὸς] ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δ᾽ ἐθέλοντας 
ρυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις τατ- 

γομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. εἰ δέ τις ὑμῶν 18 
χϑυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολε- 
μίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήϑητε ὅτι οἵ μύριοι ἱππεῖς 
ΠῚ » *^ , , , » € 8 E N 

οὐδὲν ἀλλο ἡ μυριοί εἰσιν ἀνϑρωποι᾿ ὑπὸ μὲν γὰρ 

mov ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχϑεὶς οὔτε 
Ἰαχτισϑεὶς ἀπέϑανεν, ot δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἵ ποιοῦντες 

ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων 19 

τολὺ ἡμεῖς ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν" of μὲν 
γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 6 
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ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότε 

πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίδομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ 
δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεϑα τευξόμεϑα. ἕνὶ δὲ 
μόνῳ προέχουσιν οἵ ἱππεῖς [ἡμᾶς }" φεύγειν αὐτοῖς ἀσφα- 

20 λέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας ϑαρ- 
ρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ἡμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ 
βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχϑεσϑε, σκέψασθε 
πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπι- 

βουλεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ oUg ἂν ἡμεῖς ἄνδφας ἶ 
λαβόντες ἡγεῖσϑαι κελούωμεν; of εἴσονται ὅτι ἤν τι 

περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ 
ο1 σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖ- 

σϑαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον μικρὰ 

μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ 
αὐτοὺς λαμβάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους 

22 ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται. εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε, 
ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομέζξετε εἷναι, 
καὶ μεγάλως ἡγεῖσϑε ἐξαπατηϑῆναι ibn cin σκέψασϑ᾽ | 

εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν ot βάρβαροι. 
πάντες γὰρ ποταμοί, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν &zogot. 
εἰσι, προϊοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδ 

23 τὸ γόνυ βρέχοντες. εἰ δὲ μήϑ'᾽ οἵ ποταμοὶ διήσουσι | 
ἡγεμών cvs μηδεὶς ἡμῖν ἐμοῦ οὐ τ οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε 

ἀϑυμητέον. ἐπιστάμεϑα μὲν γὰρ Μυσούς, οὺς οὐκ ἂν 

ἡμῶν Lii arid βελτίους εἶναι, ὅτι ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ 

πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦ- 

σιν, ἐπιστάμεθα δὲ Πισίδας ὡσαύτως, “υκάονας δ 

καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ κατα- 
24 λαβόντες τὴν τούτων χώφαν καρποῦνται" καὶ ἡμᾶς δ᾽ 

&v ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω φανεροὺς εἶναν οἴκαδε 
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ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάξεσϑαι ὡς αὐτοῦ που οἰκή- 
όοντας. οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν 
t z Ἢ , 1 235.0 € 4 - 3 [4 
ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺυς Ó ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως 

ἐκπέμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν 
τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν οἶδ᾽ 
ὅτι τρισάσμενος ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν κατα- 
σκευαξομένους. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάϑωμεν 25 
ἀργοὶ ξῆν καὶ ἐν ἀφϑόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ 
καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρϑένοις 

ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ ob λωτοφάγοι ἐπιλαϑώμεϑα τῆς οἵ- 
καδὲ ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶναι πρῶ- 26 
τον εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους πειρᾶσϑαι 

ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς Ἕλλησιν ὅτι ἑκόντες 
πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν σκληρῶς ἐκεῖ βιο- 
τεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλουσίως ὁρᾶν. ἀλλὰ 

΄ 5 » , - 3 M ww e - 
y«Qg, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τάγαϑα δῆλον ὅτι τῶν 

κρατούντων ἐστί, τοῦτο; δὴ δεῖ λέγειν ὅπως ἂν ztogsvot- 51 
μεϑά τε ὡς ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσϑαι δέοι ὡς 
κράτιστα μαχοίμεϑα. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ 

μον κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ξεύγη 
ἡμῶν στρατηγῇ, ἀλλὰ πορευώμεϑα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ 
συμφέρῃ" ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. αὗται 

1 7 » A , » - 3 

γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι ὃ 

οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσϑαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια 
E ? x " » ^ M S... 49 

ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλ- 28 

λάξωμεν πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν 
ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, 
e ? , M - , Ἁ * ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευυφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ 
E ^» [χὰ , , , * ^ LT 

ἐπίστασϑε ὃτι πάντα ἀλλότρια᾽ ἣν δὲ κρατῶμεν, καὶ 

τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζξειν. 
6* 
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29 λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίξω εἷναι. 
ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσϑεν ἐξ- 
ἐνεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς 
στρατηγοὺς ἡμῶν. συνέλαβον, νομίξοντες ὄντων μὲν 
τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειϑομένων ἱκανοὺς εἶναι 
ἡμᾶς περιγενέσϑαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρ- 
χοντας ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιξον ἡμᾶς ἀπο- 

80 λέσϑαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχονταξ ἐπιμελεστέ- 
ρους γενέσϑαι τοὺς νῦν τῶν πρόσϑεν, πολὺ δὲ τοὺς 
ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς 

81 ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσϑεν" ἣν δέ τις ἀπευϑῇ, ψηφίσα- 
σϑαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι 
κολάξειν᾽ οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσον- 

ται τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται &v9' ἑνὸς 
32 Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. ἀλλὰ 

γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα ἴσως γὰρ οἵ πολέμιοι 
αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς "- 
ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ 
τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης δὲ- 
δάσκειν᾽ πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεϑα. : 

88 Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν, AAA εἰ μέν τυνος 
ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, καὶ αὐτίκα, 
ἐξέσται ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα, 
ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνα- 

β4τεινάτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν πάντες. ἀναστὰς δὲ 
πάλιν εἶπε Ξενοφῶν, Ὦ, ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσ- 

δοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσϑαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξο- 
usv τὰ ἐπιτήδεια ἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς oU 

35 πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας" οὐκ ἂν οὖν ϑαυμά- 
ξοιμι εἰ οἵ πολέμιοι, ὥσπερ of δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν 
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, , , κ᾿ , 

παριόντας διώκοντες καὶ δάκνουσιν, ἣν δύνωνται, 

τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπ- 
- a 2 3 ^ 

ιοῦσυν ἐπακολουϑοῖεν. ἴσως ovv ἀσφαλέστερον ἡμῖν 36 
πορεύεσϑαι πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ 

, e E 2 2 32 , 3 , 
σπευοφόρα καὶ o πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἡ. εἰ 

3 ^ ἘΞ » 

οὖν νῦν ἀποδειχϑείη τίνας χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου 
καὶ τὰ πρόσϑεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν 
ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισϑοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὁπότε 

, 2 , c - , 3 iJ , 

of πολέμιον ἔλθοιεν βουλεύεσϑαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῷ- 
^ κα, Δ - , 2 A 5 A 

us9u ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. εἰ μὲν οὖν ἄλλο 31 
τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω᾽ εἰ δέ, Χειρίσοφος μὲν 
ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Μακεδαιμόνιός ἐστι" τῶν δὲ πλευ- 
ρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ ἐπιμελοί- 
G9qv* ὀπισϑοφυλακοῖμεν δ᾽ ἡμεῖξ οἵ νεώτατοι ἐγὼ καὶ 

Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύ- 88 
^ , , rr ^^ 3.4 , 

τῆς τῆς τάξεως βουλευσόμεϑα ὅ,τι ἂν ἀεὶ πράτιστον 
δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ 
δ᾽ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν, Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατει- 
νάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. NOv τοίνυν, ἔφη, ἀπιόν- 39 
τας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς 
οἰκείους ἐπιϑυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσϑω ἀνὴρ ἀγαϑὸς εἶναι" 

D » » " SiL S ONIPR » 5 
οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" OGTig vs ζῆν ἐπι- 

ϑυμεῖ, πειράσϑω vixüv: τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ 
κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποϑνήσκειν ἐστί" 
καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιϑυμεῖ, κρατεῖν πειράσϑω" 

τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σώξευιν καὶ τὰ 
τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. 

Τούτων λεχϑέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελϑόντες ΤΠ]. 
κατέχαον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιτ- 

τῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ 
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ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστο- 
ποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μυϑρα- 
δάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος 

τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄν- 
δρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασϑε, 
καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους" καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ 

φόβῳ διάγων. εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σωτήριόν τι βον- 
λευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς ϑερά- 

ποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός us ví ἐν νῷ 

ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ 
ϑσὺν ὑμῖν τὸν στύλον ποιεῖσϑαι. βουλευομένοις τοῖς 

στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποχρίνασϑαν τάδε" καὶ ἔλεγε Χει- 
oícogog* Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι ol- 
καδε, διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα. 

ἀσινέστατα᾽ ἣν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, δια- 
ἀπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεϑα κράτιστα. ἔκ vOU- 
του ἐπειρᾶτο Μιϑραδάτης διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη 
βασιλέως ἄκοντος σωϑῆναι. ἔνϑα δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι, 
ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους τις οἰ- I 

5 κείων παρηκολουϑήκει πίστεως ἕνεκα. καὶ ἐκ τούτου | 

ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασϑαι β 
τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ. εἶεν" | 
διέφϑειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα 
uc λοχαγὸν διέφϑειραν Νίκαρχον ᾿ρκάδα, καὶ yero 

ἀπιὼν νυχτὸς σὺν ἀνϑρώποις ὡς εἴκοσι. | 
6 Μετὰ ταῦτα ἀφιστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Za-. 
πάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια 
καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προελη- 
λυϑότων αὐτῶν sies npa πάλιν ὃ Μιϑραδάτης, 

ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας. 

& εἴ ἑν 

an ai 

| 
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Ps , , 2 * Y 5c £f 
εἰς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐξώνους. καὶτ 

προσήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς “Ἑλληνας" ἐπεὶ δ᾽ 
ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης oí μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ 
ἱππεῖς καὶ πεζοί, oí δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. of 
δὲ ὀπισϑοφύλακες τῶν ᾿Ελλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, 
ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν᾽" οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν 
Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων 

κατεχέχλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον 
ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου ἔξενο- 8 
φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι". καὶ ἐδίωκον τῶν ὅπλι- 

- A - d qo 2f Ἁ 3 d 3, τῶν καὶ vv πελταστῶν οἵ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισϑο- 
- , M 3 , , ^ 

φυλακοῦντες" διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν 
“οι 5 ^ πολεμίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἤσαν τοῖς "Ἕλλησιν oUrs9 

e E! ' 1 2 ἂν. , , 

oí πεζοὶ vovg πεζους ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο 

καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ᾽ πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν ve 
5 » 
jv ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν" oí δὲ βάρ- 10 
βαροι ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοῦὔ- 
πιόσϑεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ διώξειαν 
of Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους 
Ld e - € , er - 2 , , 

ἔδει. ὥστε τῆς ἡμέρας ὁλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε 

καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώ- 
μας. ἔνϑα δὴ πάλιν ἀϑυμία Qv. καὶ Χειρίσοφος καὶ 
οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα ἠτιῶντο 
ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε 
καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνατο βλάπτειν. 
, , ^ ed - » m 3 - 9 “" Ἁ 

ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρϑῶς αἰτιῷντο καὶ 13 
αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροέη. ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, 
2 , , 3 MI [ὁ e - 3 ^ , ἠναγκάσϑην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν 
χακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐδὲν δυναμένους. 
ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληϑῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" κακῶϑ 18 
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uiv γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεϑα τοὺς πολε- 
14 μίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπῶς. τοῖς οὖν ϑεοῖς 

χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ δώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλϑον, 
ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεϑα. 

ιόνῦν γὰρ οἵ μὲν πολέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν 
ὅσον οὔτε οἵ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἵ 

ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι" ὅταν δὲ αὐτοὺς διώ- 
κωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρα- 
τεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη πεζὸς 

M ^ , , 2 , RA ς ^ 

πεζὸν dv διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥύματος. ἡμεῖς 
10 οὖν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασϑαι 

βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τὴν ταχί- 
LJ Arc" , 3 , , ἣν - , 

στην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύ- 
ματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασϑαν 
σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέ- 

11 ρεσϑαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ 
χειροπληϑέσι τοῖς λίϑοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξ- 
ικνοῖνται, οἵ δὲ ἱΡόδιοι καὶ ταῖς μολυβδέσιν ἐπίσταν- 

1ῖ8ται χρῆσϑαι. ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέ- 
, , ^ - 3 | 

πανται σφενδόνας, καὶ τουτῶν μὲν δῶμεν αργύυριον. 

τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, 
καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ ἐϑέλοντι ἄλλην 

τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦνται ἵκα- — 
19vol ἡμᾶς ὠφελεῖν. ὁρῶ δὲ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρα- 

τεύματι, τοὺ: μέν τινας παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῶν Κλε- 
&oyov καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμα- — 
λώτους σδκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτοις πάντας S g g 

ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους. 
, * 

εἰ: ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς 
30 φεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καὶ ταῦτα. καὶ ταύτης 

Mae. i Loon E 
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τῆς νυχτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, 

ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς 
πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ ϑώρακες αὐτοῖς ἐπορί- 

σϑησαν, καὶ ἵππαρχος ἐπεστάϑη “ύκιος ὁ Πολυστρά- 
του ᾿4ϑηναῖος. 
» . Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ émo-IV. 
Q&UOvto πρῳαίτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ ἐδὲει αὐ- 
τοὺς διαβῆναι ἐφ᾽ ἦ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιϑοῖντο αὐτοῖς 
διαβαίνουσιν ot πολέμιοι. διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν 2 
φαίνεται 0 Μιϑραδάτης, ἔχων. ἱππέας χιλίους, τοξότας 
δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους γὰρ 

ἤτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τού- 
τους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληναξ, κατα- 
φρονήσας, ὅτι ἐν τῇ πρόσϑεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων 
ἔπαϑε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ κακὰ ἐνόμιξε ποιῆσαι. 
ἐπεὶ δὲ οἵ Ἕλληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας 3 
000v ὀχτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιϑραδάτης ἔχων 
τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν πελταστῶν ovg ἔδει 
διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο 
ϑαρροῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. 

ἐπεὶ δὲ ὁ Μιϑραδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι 4 
καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς Ἔλληδε τῇ 

σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔϑεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἵ 

ἱππεῖς ἤλαυνον" οἵ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ 

τὴν χαράδραν. ἔν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν 5 
τε πεζῶν ἀπέϑανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ 
χαράδρᾳ ξωοὶ ἐλήφϑησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ 
ἀποϑανόντας αὐτοκέλευστοι οἵ “Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς 
ῦτι φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις εἴη ὁρᾶν. καὶ οἵ μὲν ὁ 
πολέμιον οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, of δὲ Ἕλληνες 
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ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο 
1 ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἐνταῦϑα πόλις ἦν ἐρήμη 
μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἦν “άρισσα' ὥκουν δ᾽ αὐτὴν 
τὸ παλαιὸν Μῆδοι. τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἦν τὸ εὖρος 
πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν' τοῦ δὲ κύ- 

κλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι" ὠκοδόμητο δὲ πλίν- | 
ϑοις κεραμεαῖς" κρηπὶς δ᾽ ὑπὴν λιϑίνη τὸ ὕψος εἴκοσι 

8 ποδῶν. ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν ὅτε παρὰ Μήδων 
τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ 
ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε 

9 μέχρι ἐξέλιπον of ἄνϑρωποι, καὶ οὕτω ἑάλω. παρὰ 
ταύτην τὴν πόλιν ἦν πυραμὶς λιϑένη, τὸ μὲν εὖρος 
ἑνὸς πλέϑρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέϑρων. ἐπὶ ταύτης 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν πε- f 

10 φευγότες. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμὸν ἕνα παρα- 
σάγγας ἕξ πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα [xs(uevov]* ὄνομα 
δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα᾽ Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν. 
ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίϑου ἕεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ 

11 δὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα. ἐπὶ 
δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλένϑινον τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος 
πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος éxavóv: τοῦ δὲ τείχους — 
ἡ περίοδος 3É παρασάγγαι. ἐνταῦϑα λέγεται Μήδεια, β 

γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν 
1 ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν 

ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν 
οὔτε βίᾳ Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἐνοικοῦντας, 
καὶ οὕτως ἑάλω. | 

13 ᾿Εντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμὸν ἕνα παρα- 
σάγγας τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταϑμὸν Τισσα- 
φέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλϑεν ἔχων καὶ 
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γὴν Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως: ϑυγατέρα Éyov- 
1 t » ᾿ 3-54 , t ς 

rog καὶ ovg Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ oUg ὃ 

βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήϑει, καὶ πρὸς 
, er 1 » 3 τ σὺ e ^ , 

γούτοις OGOvg βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ στρά- 

revu πάμπολυ ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν 14 
τῶν τάξεων ὄὕπισϑεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια 
ταραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο 
διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. 
ἐπεὶ δὲ διαταχϑέντες oí 'Ρύδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἵ 1τῦ 
᾿Σκύϑαι)] τοξόται ἐτόξευσαν. καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν 
E: p" 3 M , P nr 7 
χνδρός, οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προυϑυμεῖτο ῥάδιον ἦν, 

OCAEX: , , ,- ?t — 2 

(αὐ ὁ Τισσαφέρνης μάλα ταχέωξ ἔξω βελῶν ἀπεχώρει 
1 e » / , , NA. ' » 

«αἱ (αἵ ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς 16 

ἡμέρας o£ μὲν ἐπορεύοντο, oí δ᾽ εἵποντο" καὶ οὐκέτι 
ἐσίνοντο oí βάρβαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει" μακρότερον 
γὰρ οἵ vs Ῥόδιοι. τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν 
τοξοτῶν **. μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν" 11 
e , 5 € , ὃη» - 
ὕστε χρήσιμα «v ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων 
roig Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν πολε- 
Lv τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες 
"ακράν. εὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώ- 
Lx.G καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσϑαι εἰς τὰς σφενδόνας. 
«xl ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἷ 18 

Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἵ βάρβαροι 
νεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολέσει᾽ τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέ- 

» e Uv M 3 , 5 1 
γαν ἔμειναν οἱ EAÀqQvseg καὶ émscwuionvto' qv γὰρ 

b » - , - X € , , , 

τολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο 
διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολι- 
μενος. ἔνϑα δὴ οἵ Ἕλληνες ἐγνωσαν πλαίσιον ἰσό- 19 
τλευρον ὅτι πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. 
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ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἣν μὲν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ 
πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκα- 
ξόντων ἢ γεφύρας, ἐκϑλίβεσϑαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πο- 
ρεύεσϑαι πονήρως ἅμα μὲν πιεζομένους, ἅμα δὲ καὶ 
ταραττομένους, ὥστε δυσχρήστους εἶναι [ἀνάγκη] ἀτά- 

20xTovg ὄντας" ὅταν δ᾽ «v διάσχῃ τὰ κέρατα, ἀνάγκη 
διασπᾶσϑαι τοὺς τότε ἐκϑλιβομένους καὶ κενὸν rrr 
σϑαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀϑυμεῖῦν τοὺς ταῦτα 
πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε δέοι adn 
ραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστοβ 

βουλόμενος φϑάσαι πρῶτος" καὶ εὐεπίϑετον ἦν ἐν- 
οἱ ταῦϑα τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν ol στρα- 

τηγοί, ἐποίησαν ἕξ λόχους ἀνὰ ἕκατὸν ἄνδρας, καὶ 
λοχαγοὺς ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ 
ἄλλους ἐνωμοτάρχους. οὗτοι δὲ πορευόμενοι ὁπότε 
μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα ὑπέμενον ὕστεροι [of λοχα- 
γοί], ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι, τότε δὲ παρῆγον 

22 ἔξωϑεν τῶν κεράτων. ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἵ πλευραὶ 
τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στε- 
νότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, 
κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας" 

23 ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαί- 
νειν τινὰ δέοι διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον" καὶ εἴ που 

δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ 
84 τρόπῳ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τέτταρας. ἡνίκα δὲ τὸν 

πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι καὶ περὶ αὐτὸ 
κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο 
διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οὗ aniio ἀπὸ 
τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἦν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς 

p 
H 

2 
L3 
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ἰόφους ἄσμενοι οἵ Ἕλληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων 
ὄντων ἱππέων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου 20 
ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον, 
ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦϑα ἐπιγίγνονται 
οἷ βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, 

€ , 

ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων, καὶ πολλοὺς 26 
ἐτίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν “Ελλήνων γυμνήτων καὶ 
κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων" ὥστε παντάπασι 

ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες 
καὶ oí σφενδονῆται καὶ οἵ τοξόται. ἐπεὶ δὲ πιεξόμενοι 27 
οἱ Ἕλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ 
ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἷ δὲ πολέμιοι ταχὺ 
3 , , A e , ? , 3 δ ἂν , 

χπεπήδων. παλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στρά- 28 

γευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου 
γαὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν 
κὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς 
πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ 
» 314 ? [i , €. m. ἃ δ , 
ὕρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολε- 29 
μέων, οὐκέτι ἐπετίϑεντο οἷ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, 
δεδοικότες μὴ ἀποτμηϑείησαν καὶ ἀμφοτέρωϑεν αὐτῶν 
γένοιντο οὗ πολέμιοι. οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πο- 80 

, MI m € ^ Mj ^ , (d Ἁ 

οδυόμενοι, ol μὲν τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, οἵ δὲ 

κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας" 
EY 1 , 9 , LI A 5 e 

καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ" πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἵ 
τετρωμένοι. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν 81 
τετρωμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, 
ἄλευρα, οἶνον, κριϑὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. 

- - * E ET 

ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώ- 
ρας. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρα καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. 
3 Α bI , ? ^ , a bd , 

ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης συν τῇ δυνάμει, 32 
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ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον 
εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσϑαι ἔτι μαχομένους" πολλοὶ 
γὰρ ἦσαν oí ἀπόμαχοι, (οἵ τεῦ τετρωμένον καὶ οἵ 
ἐκείνους φέροντες καὶ οἵ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξά- 

88 μενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 
ἀκροβολίξεσϑαι o£ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόν- 
τες, πολὺ περιῆσαν oí Ἕλληνες" πολὺ γὰρ διέφερεν 
ἐκ χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασϑαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι 

84 τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι. ἡνίκα δ᾽ ἦν ἤδη δείλη, ὥρα 
ἦν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις" οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρα- 
τοπεδεύοντο οὗ βάρβαροι τοῦ ᾿Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα 

σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς νυχτὸς οἵ Ἕλληνες ἐπι- 

35 ϑῶνται αὐτοῖς. πονηρὸν γὰρ νυκτός ἐστι στράτευμα 
Περσικόν. οἵ vs γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ 
λυϑείησαν, ἐάν τέ τις ϑόρυβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι 
τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι, δεῖ καὶ ϑωρα- 
κισϑέντα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα 
χαλεπὰ νύκτωρ καὶ ϑορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα πόρρω 

36 ἀπεδκήνουν τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς 
oí Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, 

ἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσϑαι ἀκουόντων τῶν 

πολεμίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας 
of βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῇσαν" οὐ γὰρ 
ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσϑαι καὶ κατάγεσθαι 

81 ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη 
ἑώρων oí Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες 
καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται 
τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ 
οὐκ ἐφάνησαν of πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ 



LIB. HII. CAP. IV. 95 

νυκτὸς προελϑόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον 
Y » 

οὗ βάρβαροι, ἢ ἔμελλον οἵ “Ἕλληνες παριέναι, ἀκρω- 
νυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. 
ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν ἀκρω- 38 
νυχίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει 
ἰαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσϑαι εἰς τὸ πρόσϑεν. 
) ὃὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἡγεν᾽ ἐπιφαι- 89 
νόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα 
τᾶν" αὐτὸς δὲ προσελάσας ἠρώτα Τί καλεῖς; ὁ δὲ 

Ἰέγει αὐτῷ. Ἔξεστιν ὁρᾶν" πὶ /À xo ἡμῖ γει αὐτῷ, Q&v' προκατείληπται γὰρ ἡμῖν 
) ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελϑεῖν, 

, M , 3 , n M , 3 3 M 
ε΄ μὴ TovTovg Gzxoxowousv. ἀλλὰ τέ οὐκ ἡγες τοῦς 40 

, e ^ , e 3 3 3 Cd 2t 

πελταστὰς; ὁ δὲ λέγει οτε οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα 
^ L^ , 2 , 2 ^4 

καταλιπεῖν τὰ ὁπισϑεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. .4λλα 
^ e ? 2 , - ^ Pd 

uv ὥρα y, ἔφη, βουλευεῦϑαι πὼς τις vovg ἄνδρας 
3 ^ 3 ^ LÀ , , - ded € e - ^ 

χπελὰ ἀπὸ TOU λόφον. ἔνταυϑα Ξενοφῶν ορᾷ τοῦ 41 

ὕρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύ- 
"ατος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον 
, s , $ 
ἔνϑα ἤσαν ot πολέμιοι, καὶ λέγει, Κρατιστον, ὦ Χει- 

, δι: er € , JN ' MN ^ M ρέσοφε, ἡμῖν ἵἴεσϑαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον" ἣν γὰρ 
τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν ot ὑπὲρ τῆς 
9000. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ 
δ᾽ ἐθέλω πορεύεσϑαι" εἰ δὲ χρήξεις, πορεύου ἐπὶ τὸ 
ὕρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. ᾿4λλὰ δίδωμί Gov, ἔφη ὁ 42 
Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἐλέσϑαι. εἰπὼν ὁ Ξενο- 
pov ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσϑαι, κελεύει 
δέ οἵ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας" μακρὸν 

* 5 $ ^ - 2 ν᾿ ἂν "" LI e , 

γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. καὶ ὁ Xsipícogoc 48 
, M 3 Al - , , E N 

συμπέμπει τοὺς ἀπὸ TOU στόματος πελταστας, ἔλαβε δὲ 

τοὺς κατὰ μέσον τοῦ πλαισίου. συνέπεσϑαι δ᾽ ἐκέλευσεν 
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, E i] t ? * - 

αὐτῷ x«l τοὺς τριακοσίους οὖς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπι- 

44 λέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαισίου. ἐντεῦϑεν ἐπο- 
, e , , ? - , 

ρεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἵ δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου 

πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, 
εὐϑὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. 

^ 5 - LÀ 

45xol ἐνταῦϑα πολλὴ uiv κραυγὴ qv τοῦ Ἑλληνικοῦ 

στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ 
κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν διακελευο- 

40 μένων. Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρ- 

εκελεύετο, ᾿άνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα νομίζετε &uuiA-- 
λᾶσϑαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖχας, νῦν 

, M ^ 

ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεϑα. 
47 Σωτηρίδας δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν, Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ 

Ξενοφῶν, ἐσμέν" σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχεῖ, ἐγὼ δὲ 

48 χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ὃς ἀκούσας 
ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠϑεῖται αὐτὸν ἐκ 

» , 1 D 7 ’ ? , e , 1 
τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο. 

τάχιστα ἔχων ἐπορεύετο" ἐτύγχανε δὲ καὶ ϑώρακα ἔχων. 
τὸν ἱππικόν" ὥστ᾽ ἐπιέξετο. καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσϑεν 
ς , » - M ^ , , 

ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὁπιόϑεν παριέναι μόλι 

49 ἑπόμενος. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται παίουσι καὶ βάλλουσι 
καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε ἠνάγκασαν (ἀνα-) 
λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσϑαι. ὁ δὲ ἀναβάς, ἕως 
μὲν βάσιμα ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, 
καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φϑάνουσιν ἐπὶ 

γι τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. ἔνϑα δὴ οἵ μὲν 
βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἧ ἕκαστος ἐδύνατο, οἵ 

δὲ Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. ot δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην. 
4 22 ^ ? , LÀ ς Ἁ »Ἤ | 

καὶ ᾿Δριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὁδὸν ὥχοντο. of 

δὲ ἀμφὶ Xewgícopov καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο £v. 
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wu; μεστῇ πολλῶν ἀγαϑῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι xà- 
' , - 2 - ; , - 

tL πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαϑῶν ἐν τούτῳ τῷ 

δίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἡνίκα δ᾽ ἦν δείλη 2 
ξαπίνης oi πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ 
ὧν Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν 
ὦ πεδίῳ x«9' ἁρπαγήν" καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκη- 
«vov διαβιβαξόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατ- 
λήφϑησαν. ἐνταῦϑα Τισσαφέρνης καὶ oí σὺν αὐτῷ 8 
ἄειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν “Ελλήνων μάλα 
ϑυμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ κάοιεν, 

2 ^ e , , N [d M 3 ^ 
vx ἔχοιεν ὁποϑὲεν λαμβανοιεν. καὶ ot μὲν ἀμφὶ Χει- A 

ἔσοφον ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηϑείας" ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ 
ατέβη, παρελαύνων τὰς τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοη- 
xs ἀπήντησαν οἵ Ἕλληνες ἔλεγεν, Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες 5 
e? ς , M , ^ € , 5 e 
EAAQvsc], vguévr«g τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν εἰναι; & 

&p ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, μὴ κάειν τὴν βασι- 
ἕως χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ᾽ 
ἄν που καταλίπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται 

HE τῷ 2 - , 2 2 3 ΄ 
αὖ ἡμᾶς ἐνταῦϑα πορευομένους. ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, 6 

qx, δοχεῖ μοι βοηϑεῖν ἐπὶ τοὺς κάοντας ὡς ὑπὲρ τῆς 
ἱμετέρας. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν, Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ" 
λλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, κάωμεν, καὶ οὕτω ϑᾶττον παύ- 

Ὄνται. 
᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἵ μὲν ἄλλοι 

toi τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 
υνῇσαν. καὶ ἐνταῦϑα πολλὴ ἀπορία wv. ἔνϑεν μὲν 

1 » 3 s , » EL Ὰ - 
&o ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνϑεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος 
E , le ' ' , e / ; 
Ὁ βαϑος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑυπερέχειν πειρωμένοις 

οὔ βάϑους. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελϑώῶν τις 8 

γγὴρ Ῥόδιος εἶπεν, ᾿Εγὼ ϑέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 4 
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ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομα 
9 ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισϑὸν πορίσητε. ἐρωτώ: 
μενος δὲ ὅτου δέοιτο ᾿“σκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι" 
πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, 
ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηϑέντα ῥαδίως ἂν παρέχοι vi 

10 διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσϑ 
περὶ τὰ ὑποξύγια" τούτοις ξεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸ 

ἀλλήλους, δρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίϑους ἀρτήσας καὶ 
ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ 

ἀμφοτέρωϑεν δήσας ἐπιβαλῶ ἴλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω 
11 ὅτε μὲν οὖν οὐ καταδύσεσϑε αὐτίκα μάλα εἴσεσϑε, 

πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦνα 

19 ὦστε δὲ μὴ ὀλισϑάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. ἀκού- 
σασι ταῦτα τρί στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίξει 

ἐδόκει εἶναι; τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον" ἦσαν γὰρ oí κω- 

λύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, oV εὐθὺς TOi; πρώτοις 

18 οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. ἐνταῦϑα τὴν ub 
ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν ss τοὔμπαλιν [ἢ πρὸς Βαβυ 
λῶνα] εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνϑ' 
ἐξῇσαν" ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντι 
καὶ ὅμοιοι ἦσαν ϑαυμάξουσιν ὅποι ποτὲ τρέψονται « 

14 Ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. ἐνταῦϑα oí μὲν ἄλλο 
στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν" οἵ δὲ στρατηγοὶ 
πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας 

16 ἥλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. ὁ 
ὃὲ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυ 
λῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι’ ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸ 
£o ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εχβάτανα φέροι, ἔνϑα ϑερίξε / 

λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς 

ἑσπέραν ἐπὶ “υδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν 
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E. ᾿ ἄγ τνς 3p , e , , ὁρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους 
"Ld , μ᾿ » , ^ 5 ^ M N M ἴγοι. τούτους δὲ ἔφασαν oíxsiv ἀνὰ τὰ ὄρη. καὶ πολε- 16 

M 3 M , 3 3 , , M ᾿ 
μύκοὺς εἶναι, καὶ βασιλέωξ οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ 

ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα 
μυριάδας" τούτων δ᾽ οὐδένα ἀπονοστῆσαιν διὰ τὴν 
δυσχωρίαν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν 
p πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμιψγνύνανι σφῶν τε πρὸς 

ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀκούσαντες ταῦτα 11 
οἱ στρατηγοὶ ἐκάϑισαν χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκον- 

3 , 2$ “ , e , 

γας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὁποι πορεύεσϑαι 

ἔμελλον. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι 
διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβάλλειν" τούτους 

γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿ἀρμενίαν ἥξειν, ἧς Ὀρόν- 
3 - e 2 ’ 3 - 25 0 5f 

γας ἤρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦϑεν Ó εὔπορον 

ἔρασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσϑαι. ἐπὶ τούτοις 18 
ἐϑύσαντο, ὅπως ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν 
ποιοῖντο" τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν 

M , , 2 b , 
wj προκαταληφϑείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνή- 
σειαν, συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπε- 

σθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃ. 

29 



Zi. 

I. [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι vij 
μάχης, καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς dg 
βασιλεὺς καὶ οἵ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες Ἕλληνες ἐποιή: 
ὅαντο, καὶ ὅσα παραβᾶντος τὰς σπονδὰς βασιλέως καὶ 

Τισσαφέρνους ἐπολεμήϑη πρὸς τοὺς “Ἕλληνας ἐπακολου- 
δϑοῦντος τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος, ἐν τῷ πρόσϑεν 
λόγῳ δεδήλωται. ἢ) ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν 
φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς νυχτὸς ὅσον σκοταίους διελ- 
ϑεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ παραγγέλ- 
ὅεως πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸ 

60gog. ἔνϑα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύ- 
ματος λαβὼν τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας, 
Ξενοφῶν δὲ σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξιν ὁπλίταις εἵπετο 

*) Τὴ codicibus praeter CBE leguntur post 8 1 haec: 

2 ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνϑα ὃ uiv Τίγρης ποταμὸς παντάπασι 
ἄπορος ἦν διὰ τὸ βάϑος καὶ μέγεϑος, πάροδος δὲ οὐκ ἦν, ἀλλο 
τὰ Καρδούχεια ὄρη ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐκρέματο, 
ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς διὰ τῶν ὀρέων πορευτέον εἶναι, 
» ^ - e , r , ^ , 

8 ἤκουον γὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅτι εἶ διέλϑοιεν τὰ Καρδούχεια 

ὄρη, ἐν τῇ Aousvík τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ, ἣν μὲν 
βούλωνται, διαβήσονται, ἣν δὲ μὴ βούλωνται, περιίασι. καὶ τοί 
Εὐφράτου δὲ τὰς πηγὰς ἐλέγετο οὐ πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, 

vox “ » ^ 2 ᾽ ' , * 
4 καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. τὴν δ᾽ εἰς τοὺς Καρδούχους ἐμβολὴ 

ὧδε ποιοῦνται, ἅμα μὲν λαϑεῖν πειρώμενοι, ἅμα δὲ φϑάσα 
πρὶν τοὺς πολεμίους καταλαβεῖν τὰ ἄκρα. 
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3 , " “ ^ 3 M Ἁ , , , 

ὑδένα ἔχων γυμνῆτα᾽ οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἐδόκει 

ναι μή τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισϑεν ἐπί- 
ποιτο. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος Ἰ 
οἷν τινας αἰσϑέσϑαι τῶν πολεμίων᾽ ἔπειτα δ᾽ ὑφηγεῖτο" 

, M 3 *« A] e , - , 

φείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος εἰς 
ἃς κώμας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. 

νϑα δὴ οἵ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλιπόντες τὰς οἰκίας ἔχοντες 8 

αἱ γυναῖκας καὶ παῖδας ἔφευγον ἐπὶ τὰ ὄρη. τὰ δὲ 
s , 5 

πιτήδεια πολλὰ v λαμβάνειν, ἦσαν δὲ καὶ χαλκώ- 
, T ασι παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἵ οἰκίαι, ὧν οὐδὲν 

φερον oí Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον, 
ποφειδόμενοι, εἴ πῶς ἐθελήσειαν οἵ Καρδοῦχοι διιέναι 

3 ^ e M , ^" , 3 ’ ^ , 

"rovg ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεῖ πολέ- 

ον ἤσαν᾽ τὰ μέντοι ἐπιτήδεια ὅπου τις ἐπιτυγχάνοι 9 
λάμβανον᾽ ἀνάγκη γὰρ ἦν. οἱ δὲ Καρδοῦχοι οὔτε 

, ς 2 Pd M 2 b! 2 ’, 

αλουντῶν ὑπήκουον οὔτε ἄλλο φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. 

πεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν Ελλήνων κατέβαινον εἰς τὰς 10 
ὦμας ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταῖοι — διὰ γὰρ τὸ 
1 ' z 1 ee er 3 e ὁ» δ᾽. 335 ἢ 
τενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις 

2 ^ aeysp , , Ἁ , 

"roig ἐγένετο καὶ κατάβασις — τότε δὴ συλλεγέντες 

Lvig τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπετέϑεντο, καὶ 

πέχτεινάν τινας καὶ λίϑοις καὶ τοξεύμασι κατέτρωσαν, 

λέγοι ὄντες ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ αὐτοῖς ἐπέπεσε 
ὁ Ἑλληνικόν. εἰ μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, 11 
χινδύνευσεν ἂν διαφϑαρῆναι πολὺ τοῦ στρατεύματος. 
αὺ ταύτην μὲν τὴν νύχτα οὕτως ἐν ταῖς κώμαις 
ὐλίσϑησαν᾽" οἵ δὲ Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ ἔκαον κύκλῳ 
πὶ τῶν ὀρέων καὶ συνεώρων ἀλλήλους. ἅμα δὲ τῇ τ8 
ἱμέρᾳ συνελϑοῦσι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς τῶν 

, , ^ e , A 3 E A 

ZAAqveov ἔδοξε τῶν cvs ὑποζυγίων τὰ ἀναγκαῖα καὶ 
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δυνατώτατα ἔχοντας πορεύεσϑαι, καταλιπόντας τἄλλα, 
καὶ ὅσα ἦν νεωστὶ αἰχμάλωτα ἀνδράποδα ἐν τῇ στρατιῇ 

1 πάντα ἀφεῖναι. σχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαι 
πολλὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια καὶ τὰ αἰχμάλωτα, πολλοὶ δὲ 
of ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν, διπλάσιά τε ἐπ 
τήδεια ἔδει πορίξεσϑαι καὶ φέρεσθαι πολλῶν τῶν ἀν 
ϑρώπων ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν 

14 ᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστήσαντες 
ἐν τῷ στενῷ οἵ στρατηγοί, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρη 
μένων μὴ ἀφειμένον, ἀφῃροῦντο, οἵ δ᾽ ἐπείϑοντο, 
πλὴν εἴ τίς τι ἔκλεψεν, οἷον ἢ παιδὸς ἐπιϑυμήσας 
γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν. καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέρα 
οὕτως ἐπορεύϑησαν, τὰ μέν τι μαχόμενοι τὰ δὲ καὶ 

15 ἀναπαυόμενοι. εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίγνεται χειμὼν 
πολύς, ἀναγκαῖον δ᾽ ἦν πορεύεσϑαι" οὐ γὰρ ἦν ἱκανὰ 
τἀπιτήδεια. καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρέσοφος, ὠπισϑοφυλάκει 

16 δὲ Ξενοφῶν. καὶ οὗ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπετίϑεντο, καὶ 

στενῶν ὄντων τῶν χωρίων ἐγγὺς προσιόντες ἐτόξευο 
καὶ ἐσφενδόνων" ὥστε ἠναγκάξοντο οἵ Ἕλληνες ἐπι- 
διώκοντες καὶ πάλιν ἀναχάξοντες σχολῇ πορεύεσϑαι 
καὶ ϑαμινὰ παρήγγελλεν ὁ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε 

11 οἷ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο. ἐνταῦϑα ὁ Χειρίσοφος 
ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, τότε δὲ οὐχ 
ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἦγε ταχέως καὶ παρηγγύα ἔπεσϑαι, 
ὥστε δῆλον ἦν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη" σχολὴ δ᾽ οὐκ ἦν 
ἰδεῖν παρελϑόντι τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς" ὥστε ἡ πορεία 

18 ὁμοία φυγῇ ἐγίγνετο τοῖς ὀπισϑοφύλαξι. καὶ ἐνταῦϑα 
ἀποϑνήσκει ἀνὴρ ἀγαϑὸς Acxovixóg Κλεώνυμος τοξευ- 

ϑεὶς διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς σπολάδος εἰς τὰς πλευ- 

19 ράς, καὶ Βασίας ᾿Αρκὰς διαμπερὲς τὴν κεφαλήν. ἐπεὶ 
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δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταϑμόν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ὁ Ξενο- 
bd 3 a Ml E , 3 - 3 Vu e 

pov ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίδοφον ἡτιᾶτο αὐτὸν OTL 

Ux ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἠναγκάξοντο φεύγοντες ἅμα μάχε- 
αι. καὶ νῦν δύο καλώ τε καὶ ἀγαϑὼ ἄνδρε τέϑνατον 
αὐ οὔτε ἀνελέσϑαν οὔτε ϑάψαι ἐδυνάμεϑα. ἀποκρί- 20 
ταν ὁ Χειρίσοφος, Βλέψον, ἔφη, πρὸς τὰ ὄρη καὶ 
δὲ ὡς ἄβατα πάντα ἐστί" μία δ᾽ αὕτη ὁδὸς ἣν δρᾷς 
οϑέα, καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὄχλον 
Ὁσοῦτον, οἵ χατειληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. 

w 2 τὰ ^ » LY M -— f 3 € , &Uv ἐγὼ ἔσπευδον καὶ διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον, 21 
i πῶς δυναίμην φϑάσαι πρὶν κατειλῆφϑαι τὴν ὑπερ- 
ολήν" οἱ δ᾽ ἡγεμόνες οὖς ἔχομεν οὔ φασιν εἶναι 
λλην ὁδόν. ὁ δὲ Ξενοφῶν λέγει, ᾽4λλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο 22 
νδρας. ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα παρεῖχον, ἐνηδρεύ- 
αμεν, ὅπερ καὶ ἡμᾶς ἀναπνεῦσαι ἐποίησε, καὶ ἀπεκτεί- 
αμέν τινας αὐτῶν, καὶ ξῶντας προυϑυμήϑημεν λαβεῖν 

lod , Ἁ 

(ὑτοῦ τούτου ἕνεκα ὅπως ἡγεμόσιν εἰδόσι τὴν χώραν 
ησαίμεϑα. 

| Kai εὐϑὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον 38 
αλαβόντες εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. 
1 ^1 3 er 2 EU , - , 

| μὲν οὖν ἕτερος ovx ἔφη ucA« πολλῶν φόβων zooc- 
, 2 A M 3 e^ 2 , 2! e - 

γυμένων᾽ ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶντος 
οὔ ἑτέρου κατεσφάγη. O0 δὲ λοιπὸς ἔλεξεν ὅτι οὗτος 34 
iy οὐ φαίη [διὰ ταῦτα] εἰδέναι ὅτι αὐτῷ ἐτύγχανε 
γυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐχδεδομένη" αὐτὸς δ᾽ ἔφη 
E , M Ἁ e , , e , 

)γήσεσϑαι δυνατὴν καὶ υποζυγίοις πορεύεσϑαι 000v. 

ρωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυσπάριτον χωρίον, 25 
φη εἶναι ἄκρον ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, ἀδύνατον 
σεσϑαι παρελϑεῖν. ἐνταῦϑα δ᾽ ἐδόκει συγκαλέσαντας 26 

΄"΄᾿ “Ὁ 

loyayoUg καὶ πελταστὰς καὶ τῶν ὁπλιτῶν λέγειν vs τὰ 
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, M , ' » , - " e A21 
παροντὰαὰ καὶ ἐἑρῶταν &L τις αὐτῶν ἔστιν OOTUg vi] 

ἀγαϑὸς ἐθέλοι ἂν γενέσϑαι καὶ ὑποστὰς ἐθελοντὴς 
27 πορεύεσϑαι. ὑφίσταται τῶν μὲν ὁπλιτῶν ᾿Δριστώνυμος 

Ἁ ᾽ iJ ᾽ , , 

Μεϑυδριεὺς [“ρκὰς] καὶ ᾿“γασίας Στυμφάλιος [᾿2ρκάς], 
3 , , » , 

ἀντιστασιάζων δὲ αὐτοῖς Καλλίμαχος Παρράσιος [49xàg 
e » 

καὶ ovrog] ἔφη ἐθέλειν πορεύεσϑαι προσλαβὼν ἐϑελον- 
τὰς ἐκ παντὸς τοῦ στρατεύματος, ἐγὼ γάρ, ἔφη, οἶδα ὅτι 

28 ἔψονται πολλοὶ τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. ἐκ τούτου 

ἐρωτῶσιν εἴ τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιάρχων ἐϑέλο 
συμπορεύεσϑαι. ὑφίσταται ᾽᾿ ἀριστέας Xiog, ὃς πολλαχοῦ 
πολλοῦ ἄξιος τῇ στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. 

II. Kal «v μὲν δείλη, ot δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφα- 
γόντας πορεύεσϑαι. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες παρα- 
διδόασιν αὐτοῖς, καὶ συντίϑενται τὴν μὲν νύχτα, ἣν 
λάβωσι τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν" καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας 
ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ἔχβασιν, αὐτοὶ 
ὃὲ συμβοηϑήσειν ἐκβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. 

ταῦτα συνϑέμενοιν of μὲν ἐπορεύοντο πλῆϑος ὡς δισχί- 
EZ 37 2 2 “μ᾿ ^ e 

ALow καὶ ὕδωρ πολὺ qv ἐξ οὐρανοῦ" Ξενοφῶν δὲ ἔχων 

τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν ἔκβασιν, 
ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἵ πολέμιον προσέχοιεν τὸν νοῦν 

, 5 
3x«l ὡς μάλιστα λάϑοιεν oí περιιόντες. ἐπεὶ δὲ ἤσαν 

ἐπὶ χαράδρᾳ of ὀπισϑοφύλακες ἣν ἔδει διαβάντας πρὸς 
δ Ν 2 , ^ ᾽ , [4 , 

τὸ ὄρϑιον ἐκβαίνειν, τηνικαῦτα éxvAwOov οὗ βάρβαροι 

ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους καὶ μείζους καὶ ἐλάττους, οἵ 

φερόμενον πρὸς τὰς πέτρας παίοντες διεσφενδονῶντο" 
EY , ? «v , Tr, 9. och b sf 

καὶ παντάπασιν οὐδὲ πελάσαι olov t ἦν τῇ εἰσόδῳ. 
E - bd , ^ y , P d 

ἀἔνιοι δὲ τῶν λοχαγῶν, εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ 

ἐπειρῶντο" καὶ ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο" 
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ἐπεὶ δὲ ὥοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλϑον 
ἐπὶ τὸ δεῖπνον" ἐτύγχανον δὲ καὶ ἀνάριστοι ὄντες 
χὐτῶν οἱ ὀπισϑοφυλακήσαντες. οἵ μέντοι πολέμιοι 
οὐδὲν ἐπαύσαντο δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς κυλίνδοντες τοὺς 

, : ’ 7 5 »" , rl 93" sr 
ἐέϑους πραμαίρεσθοι δ΄ qv τῷ ψόφῳ. οἱ ὃ ἔχοντες 5 

, , , 

γον ἡγεμόνα κυκλῳ περιιόντες καταλαμβανουσι tovg 

ρύλακας ἀμφὶ πῦρ καϑημένους" καὶ τοὺς μὲν κατα- 

κανόντες τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ ἐνταῦϑ' ἔμενον 
ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. οἵ δ᾽ οὐ κατεῖχον, ἀλλὰ 6 

᾿ g 8. κα 9 5. (ὦ; 2. 5 e ^ e δον 
μαστὸς ἠν ὑπὲρ αὐτῶν παρ᾽ Ov mv ἡ στενὴ αὕτη ὁδὸς 
Es 77» 7 δ , E , 9) f 
ip' ἡ ἐχάϑηντο οἵ φύλακες. ἔφοδος μέντοι αὐτόϑεν 
3 M , s ἣν -N * - t em. AF ἐπὶ vovg πολεμίους ἦν οἵ ἐπὶ τῇ φανερᾷ ὁδῷ ἐκάϑηντο. 

καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦϑα διήγαγον" ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα τ 
ὑπέφαινεν, ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους" καὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥστ᾽ ἔλαϑον ἐγγὺς 
προσελθόντες. ἐπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, ἤ τε σάλπιγξ 
ἐφθέγξατο καὶ ἀλαλάξαντες ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνϑρώ- 

πους" oí δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ λιπόντες τὴν ὁδὸν 
, 94» Je ἐν E M 5 e 

φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέϑνησκον" εὔξωνον γὰρ ἤσαν. οὗβ 
δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀκούσαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς 
ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν" ἄλλον δὲ τῶν 

ὅπ - ΠῚ ἢ 
στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς émogsvovro ῃ ἔτυχον 
ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀναβάντες ὡς ἐδύναντο ἀνίμων 
ἀλλήλους τοῖς δόρασι. καὶ οὗτοι πρῶτοι συνέμιξαν 9 

τοῖς προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον. Ξενοφῶν δὲ ἔχων 

τῶν ὀπισϑοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο ἧπερ οὗ 
τὸν ἡγεμόνα ἔχοντερ᾽ εὐοδωτάτη γὰρ ἦν τοῖς ὑπο- 

ξυγίοις" τοὺς δὲ ἡμίσεις ὄὕπισϑεν τῶν ὑποξυγίων ἔταξε. 

πορευόμενοι δ᾽ ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ τῇξ ὁδοῦ 10 

κατειλημμένῳ ὑπὸ τῶν πολεμίων, oUg ἢ ἀποκόψαι ἦν 
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ἀνάγκη ἢ διεξεῦχϑαι ἀπὸ τῶν ἄλλων 'EAMQvov. καὶ 
αὐτοὶ μὲν ἂν ἐπορεύϑησαν ἧπερ οἵ ἄλλοι, τὰ δὲ ὑπο- 

11 ξύγια οὐκ ἦν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐκβῆναι. ἔνϑα δὴ παρα- 

κελευσάμενοι ἀλλήλοις προσβάλλουσι πρὸς τὸν λόφον 
ὀρϑίοις τοῖς λόχοις, οὐ κύκλῳ ἀλλὰ καταλιπόντες 

12 ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εἰ βούλοιντο φεύγειν. καὶ τέως 
μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπῃ ἐδύνατο ἕκαστος οἵ βάρ- 
βαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ προσίεντο, 
ἀλλὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτόν τε παρ- 
εληλύϑεσαν οἵ Ἕλληνες καὶ ἕτερον ὁρῶσιν ἔμπροσϑεν 
λόφον κατεχόμενον ἐπὶ τοῦτον αὖϑις ἐδόκει πορεύεσθαι. 

i13 ἐννοήσας δ᾽ ὃ Ξενοφῶν μή, εἰ ἔρημον καταλίποι τὸν 
ἡλωκότα λόφον, [καὶ] πάλιν λαβόντες of πολέμιοι ἐπι- 
ϑοῖντο τοῖς ὑποξυγίοις παριοῦσιν --- ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἦν τὰ j 

ὑποζύγια ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορευόμενα — uexa- 
λείπει ἐπὶ τοῦ λόφον λοχαγοὺς Κηφισόδωρον Κηφισο- 
φῶντος ᾿4ϑηναῖον καὶ ᾿Φμφικράτην "Augiüruov ᾿4ϑη- 
ναῖον καὶ ᾿ἀρχαγόραν Aoysiov φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν 
τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν δεύτερον λόφον, καὶ 

14719 αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱροῦσιν. ἔτι δ᾽ αὐτοῖς 
τρίτος μαστὸς λοιπὸς ἦν πολὺ ὀρϑιώτατοξ ὁ ὑπὲρ τῆς 
ἐπὶ τῷ πυρὶ καταληφϑείσης φυλακῆς τῆς νυκτὸς ὑπὸ 

15vÀv ἐθελοντῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο of Ἕλληνες, 
λείπουσιν ot βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ὥστε ϑαυ- 
μαστὸν πᾶσι γενέσϑαι καὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐὖ- 
τοὺς μὴ κυκλωθέντες πολιορχοῖντο ἀπολιπεῖν. οἵ δ᾽ 
ἄρα ἀπὸ τοῦ ἄκρου καϑορῶντες τὰ ὄπισϑεν γιγνόμενα, 

10 πάντες ἐπὶ τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἐχώρουν. καὶ svo 
φῶν μὲν σὺν τοῖς νεωτάτοις ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄκρον 

τοὺς δὲ ἄλλους ἐκέλευσεν ὑπάγειν, ὅπως οἷ τελευταῖοι 
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λόχοι προσμίξειαν, καὶ προελθόντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν 
-- e ^ , Ἁ rr 3 A , , ^ 

τῷ ὁμαλῷ ϑέσϑαι τὰ οὁπλα [size]. καὶ ἐν vovvo τῷ 11 
i , 53 3 , exc. 9 "d ' 

χρόνῳ ἠλθὲν -oyayóong ὁ ᾿Ζργεῖος πεφευγὼς καὶ 

λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τοῦ λόφου καὶ ὅτι τεϑνᾶσι 
Κηφισόδωρος καὶ ᾿ἀμφικράτης καὶ ἄλλοι ὅσοι μὴ 
ἁλάμενοι κατὰ τῆς πέτρας πρὸς τοὺς ὀπισϑοφύλακας 

ἀφίκοντο. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι οἵ βάρβαροι ἧκον 18 

ἐπ᾿ ἀντίπορον λόφον τῷ μαστῷ" καὶ Ξενοφῶψ διελέ- 
γετο αὐτοῖς δι᾽ ἑρμηνέως περὶ σπονδῶν καὶ τοὺς 

' ἘΜΉΝ. δ PEL 3 , 3 3 T S 
νεκροὺς ἀπήτει. οἱ δὲ ἔφασαν ἀποδώσειν ip ᾧ μὴ 19 
κάειν τὰς οἰκίας. συνωμολόγει ταῦτα Ó Ξενοφῶν. ἐν 
ε LY ' ^ 2 , , e LY - 

ᾧ δὲ τὸ uiv ἄλλο στράτευμα παρήει, ol δὲ ταῦτα 
διελέγοντο, πάντες οὗ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύη- 
ὅαν ἐνταῦϑα πολέμιοι. καὶ ἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν 20 
, * - -" M * ^ » ^ er 

ἀπὸ TOU μαστοῦ πρὸς τους ἄλλους ἔνϑα τὰ OmxÀAM 

ἔκειτο, ἵεντο δὴ οἵ πολέμιοι πολλῷ πλήϑει καὶ ϑορύβῳ" 

καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ 
οὗ Ξενοφῶν κατέβαινεν, ἐκύλινδον πέτρους" xal ἕνὸς 
μὲν κατέαξαν τὸ σκέλος, Ξενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς 
ἔχων τὴν ἀσπίδα ἀπέλιπεν. Εὐρύλοχος δὲ “ουσιεὺς 21 
᾽ 1 , ? - € , ' 35 Ei 
[40x«c] προσέδραμεν αὐτῷ οπλίτης, καὶ πρὸ ἀμφοῖν 

, 2 , Ἁ na 197 * * 
προβεβλημένος ἀπεχώρει, καὶ οἵ ἄλλοι πρὸς τοὺς Gvv- 
τεταγμένους ἀπῆλθον. ἐκ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο 22 
τὸ ᾿Ελληνικόν, καὶ ἐσκήνησαν αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ 
καλαῖς οἰκίαις καὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι" καὶ γὰρ οἶνος 

a kJ e , , 7" 5 jmd - 

πολὺς Qv, ὥστε ἕν Aoxxoug κονιατοῖς εἶχον. Ξενοφῶν 23 

ὃὲ καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο ὥστε λαβόντες τοὺς 
νεχροὺς ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα" καὶ πάντα ἐποίησαν 
τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐκ τῶν δυνατῶν ὕσαπερ νομίξεται 
ἀνδράσιν ἀγαθοῖς. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος 34 
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ἐπορεύοντο" μαχόμενον δ᾽ οἵ πολέμιοι καὶ ὅπῃ εἴη 
στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκώλυον τὰς παρ- 

φῦ όδους. ὁπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, Ξενο- 
φῶν ὄπισϑεν ἐχβαίνων πρὸς τὰ ὄρη ἔλυε τὴν ἀπό- 
φραξιν τῆς παρόδου τοῖς πρώτοις ἀνωτέρω πειρώμενος 

26 γίγνεσϑαι τῶν κωλυόντων, ὁπότε δὲ τοῖς ὕπισϑεν 
ἐπιϑοῖντο, Χειρίσοφος ἐκβαίνων καὶ πειρώμενος &vo- 

τέρω γίχγνεσϑαι τῶν κωλυόντων ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν 
τῆς παρόδου τοῖς ὄπισϑεν" καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήϑουν 

27 ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο. ἦν δὲ καὶ 
ὁπότε αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὰ πράγματα παρεῖχον 
of βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν" ἐλαφροὶ γὰρ ἦσαν 
ὥστε καὶ ἐγγύϑεν φεύγοντες ἀποφεύγειν" οὐδὲν γὰρ 

48 εἶχον ἄλλο ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. ἄριστοι δὲ τοξό- 

ται ἦσαν" εἶχον δὲ τόξα ἐγγὺς τριπήχη, τὰ δὲ τοξεύ- 
ματα πλέον ἢ διπήχη" εἷλκον δὲ τὰς νευρὰ ὁπότε 
τοξεύοιεν πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερῷ ποδὶ 
προσβαίνοντες. τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπί- 
δὼν καὶ διὰ τῶν ϑωράκων. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οὗ 
Ἕλληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, ἀκοντίοις ἐναγκυλῶντες. ἐν 
τούτοις τοῖς χωρίοις oí Κρῆτες χρησιμώτατοι ἐγένοντο. 
ἦρχε δὲ αὐτῶν Στρατοκλῆς Κρής. 

HL “Ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσϑησαν ἐν ταῖς 
κώμαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν Κεντρίτην 
ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεϑρον, ὃς ὁρίζει τὴν Aouevíav 
καὶ τὴν τῶν Καρδούχων χώραν. καὶ οἵ Ἕλληνες ἐν- 
ταῦϑα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον" ἀπεῖχε 
δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια [τῶν Καρ- 

5 δούχων]. τότε μὲν οὖν ηὐλίσϑησαν μάλα ἡδέως καὶ 
τἀπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυϑότων 
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πόνων μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας ὅσασπερ ἐπο- 
ρεύϑησαν διὰ τῶν Καρδούχων πάσας μαχόμενοι διξτέ- 
λεσαν, καὶ ἔπαϑον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ 

, 5 

βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. ὡς ovv ἀπηλλαγμένοι 
τούτων ἡδέως ἐκοιμήϑησαν. 

“Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ 3 
4 4, 

— e , , 

ποταμοῦ ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, 

πεξοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν 
ἱππέων ὡς κωλύσοντας εἰς τὴν ᾿Δρμενίαν ἐκβαίνειν. 

δ τ , ἦσαν δ᾽ οὗτοι Ὀρόντα καὶ "4grovya ᾿Δρμένιοι καὶ 4 
Μάρδοι καὶ Χαλδαῖοι μισϑοφόροι. ἐλέγοντο δὲ of. Χαλ- 
δαῖοι ἐλεύϑεροί τε καὶ ἄλκιμοι εἶναι" ὅπλα δ᾽ εἶχον 

, ' M , ρ o£ [4 3-9 ἘΝ γέρρα μακρὰ καὶ λόγχας. αἱ δὲ ὄχϑαι αὗται ép ὧν ὃ 
, Li 5 , , παρατεταγμένοι οὗτοι qG«v τρία ἢ τέτταρα πλέϑρα 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον" ὁδὸς δὲ μία ἡ ὁρωμένη qv 
ἄγουσα ἄνω ὥσπερ χειροποίητος" ταύτῃ ἐπειρῶντο δια- 

, et H N , , δ’ ς 
βαίνειν ot Ἕλληνεξ. ἐπεὶ δὲ πειρωμένοις τό τε ὕδωρ 6 

ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο, καὶ τραχὺς ἦν ὁ ποταμὸς 
μεγάλοις λίϑοις καὶ ὀλισϑηροῖς, καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι 

ὌΝ. ὦ * » , A , e e pa 3y» 
τὰ ὅπλα ἣν ἔχειν" εἰ δὲ μή, ἥρπαξεν ὁ ποταμός" ἐπί 
τε τῆς κεφαλῆς τὰ ὅπλα εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο 

' 1 , 1 ζλλ "1 i , , EY 
πος τὰ τοξευματα καὶ τἄλλα βέλη" ἀνεχωρησαν καὶ 

- , A M » 

αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. ἔνϑα δὲ] 
αὐτοὶ τὴν πρόσϑεν νύκτα ἦσαν ἐπὶ τοῦ ὄρους ἑώρων 
τοὺς Καρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους ἐν τοῖς ὅπλοις. 

LÀ , 5 ^ ^ ἐνταῦϑα δὴ πολλὴ ἀϑυμία ἠν vois Ἕλλησιν, δρῶσι uv 
τοῦ ποταμοῦ τὴν δυσπορίαν, ὁρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν 
κωλύσοντας, ὁρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπικεισομένους 

τοὺς Καρδούχους ὄπισϑεν. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν 8 
καὶ νύχτα ἔμειναν ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ὄντες. Ξενοφῶν 
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δὲ ὄναρ εἶδεν" ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσϑαι, αὗται δὲ 
αὐτῷ αὐτόμαται περιρρυῆναι, ὥστε λυϑῆναι καὶ δια- 

βαίνειν ὁπόσον ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ ὄρϑρος ἦν, ἔρχεται 
πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς. 

9 ἔσεσϑαι, καὶ διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ. ὁ δὲ ἥδετό τε 
καὶ ὡς τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν ἐϑύοντο πάντες παρόντες 

οἵ στρατηγοί: καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἦν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ 
πρώτου. καὶ ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν oí στρατηγοὶ καὶ 

10 λοχαγοὶ παρήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσϑαι. καὶ 
ἀριστῶντι τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο νεανίσκω" 

ἤδεσων γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀριστῶντι καὶ 
δειπνοῦντι προσελϑεῖν καὶ εἰ καϑεύδοι ἐπεγείραντα 

11 εἰπεῖν, εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ τότε 
ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ 
πῦρ, κἄπειτα κατίδοιεν ἐν τῷ πέραν ἐν πέτραις καϑη- 
κούσαις ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν γέροντά τε καὶ γυ- 
ναῖκα καὶ παιδίσκας ὥσπερ μαρσίπους ἱματέων κατα- 

12 τιϑεμένους ἐν πέτρᾳ ἀντρώδει. ἰδοῦσι δὲ σφίσι δόξαι 

ἀσφαλὲς εἶναι διαβῆναι" οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις 
ἱππεῦσι προσβατὸν εἶναι κατὰ τοῦτο. ἐχδύντες δ᾽ ἔφα- 
σαν ἔχοντες τὰ ἐγχειρίδια γυμνοὶ ὡς νευσόμενοι δια- 

βαίνειν" πορευόμενοι δὲ πρόσϑεν διαβῆναι πρὶν βρέξα 
τὰ αἰδοῖα καὶ διαβάντες, λαβόντες τὰ ἱμάτια πάλι 

18 ἥκειν. εὐθὺς οὖν ὁ Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ 
τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε καὶ εὔχεσϑαι τοῖς φήνασι 

ϑεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ λοιπὰ 
ἀγαϑὰ ἐπιτελέσαι. σπείσας δ᾽ εὐθὺς ἦγε τοὺς νεανί 
ὅκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον, καὶ διηγοῦνται ταὐτα. 

τά ἀκούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς ἐποίει. σπεί- 

ὅαντες δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον συσκευάξεσϑα 

AS i 

Ae 

dE 
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αὐτοὶ δὲ συγκαλέσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἐβουλεύοντο 
e ul , * Ἁ , ? 

0z08 ἂν καλλιστα διαβαῖεν καὶ τούς τὲ ἔμπροσϑεν 

νικῷεν καὶ ὑπὸ τῶν ὄπισϑεν μηδὲν πάσχοιεν κακόν. καὶ 1Ὁ 
ἔδοξεν αὐτοῖς Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖσϑαι καὶ διαβαίνειν 
ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτι 
e , D I cay, - ἫΝ δι ee n 1 
ὑπομένειν σὺν Ξενοφῶντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν 
ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων διαβαίνειν. ἐπεὶ δὲ [ταῦτα] καλῶς 16 
3 9 E ς - ? e L ? ^ 

εἶχεν émogevovro' ἡγοῦντο δ᾽ oi νεανίσκοι ἐν ἀριστερᾷ 
2 a , e$ NU s 34. ἢ 1 , c 
ἔχοντες TOV ποταμόν" ὁδὸς δὲ ἦν ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς 

γέτταρερ στάδιοι. πορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἀντιπαρῇσαν 17 
κί τάξεις τῶν ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν 

A Pd - -" ν᾿ ὦν ἘΠῊΝ 

καὶ τὰς ὄχϑας τοῦ ποταμοῦ, ἔϑεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς 
πρῶτος Χειρίσοφος στεφανωσάμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμ- 

à c 1 Lou 3p - , x 1 
βανε τὰ ὁπλα καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλε, καὶ τους 

λοχαγοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς λόχους ὀρϑίους, τοὺς μὲν 
3 7 » 1 ? 5 - rc - "RN , 
ἐν ἀριστερᾷ τοὺς δ᾽ ἐν δεξιᾷ ἑαυτοῦ. καὶ ot μὲν μάντεις 
, , 3 A LR e. M , 4. τ 

ἐσφαγιάξοντο εἰς τὸν ποταμόν οἵ δὲ πολέμιοι ἐτόξευον 18 
καὶ ἐσφενδόνων" ἀλλ᾽ οὕπω ἐξικνοῦντο" ἐπεὶ δὲ καλὰ 19 
ἦν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιξον πάντες οἵ στρατιῶται καὶ 
χνηλάλαξον, συνωλόλυξον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι. 
πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. καὶ Χειρί- 20 
σόφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἵ σὺν ἐκείνῳ" ὁ δὲ Ξενοφῶν 

E 3 , Ἁ Ἁ ? cC. , » 3 A] 

τῶν ὀπισϑοφυλάκωῶν λαβὼν τους εὐξωνοτατους ἔϑει ἀνὰ 

κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν 
3 Ἁ - 3 , » , , Ἁ 

εἰς τὰ τῶν ᾿Δρμενίων ὄρη, προσποιούμενος ταύτῃ διαβὰς 
ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν ποταμὸν ἱππέας. οἱ δὲ πολέ- 21 
νον ὁρῶντες μὲν τοὺς ἀμφὶ XeugíGogov εὐπετῶς τὸ ὕδωρ 
περῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ Ξενοφῶντα ϑέοντας εἰς 

τοὔμπαλιν, δείσαντες μὴ ἀποληφϑείησαν φεύγουσιν 
ἀνὰ κράτος ὡς πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν. 
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ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγένοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς v 
22 ὄρος. Δύχκιος δ᾽ ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων καὶ Αἰσχί 

νης ὁ τὴν τάξιν τῶν πελταστῶν τῶν ἀμφὶ Χειρίσοφ 
ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ κράτος φεύγοντας, εἵποντο" ol δὲ στρα- 
τιῶται ἐβόων μὴ ἀπολείπεσϑαι, ἀλλὰ συνεκβαίνειν ἐπ 

οϑτὸ ὄρος. Χειρίσοφος δ᾽ αὖ ἐπεὶ διέβη, τοὺς μὲν ἱππέα 
οὐκ ἐδίωκεν, εὐϑὺς δὲ κατὰ τὰς προσηκούσας ὄχϑας ἐπὶ 
τὸν ποταμὸν ἐξέβαινεν ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους. οἵ δὲ 

ἄνω, ὁρῶντες μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας φεύγοντας, ὁρῶν- 
veg δ᾽ ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ 

24T0D ποταμοῦ ἄκρα. Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ἑώρα 
καλῶς γιγνόμενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην πρὸς τὸ δια- 
βαῖνον στράτευμα" καὶ γὰρ οἱ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη 
ἦσαν εἰς τὸ πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιϑησόμενοι τοῖς 

25 τελευταίοιβ. καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε, Αὐύκιος, 
δὲ σὺν ὀλίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε τῶν σκευο- 
φόρων τὰ ὑπολειπόμενα καὶ μετὰ τούτων ἐσθῆτα τε 

26 καλὴν καὶ ἐκπώματα. καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν 'EÀ- 
λήνων καὶ ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε, Ξενοφῶν δὲ στρέψας 
πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία τὰ ὅπλα ἔϑετο, καὶ παρ- 
ήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνωμοτίας ποιήσασϑαι ἕκαστον 
τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ᾽ ἀσπίδα παραγαγόντας τὴν 
ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος" καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς καὶ 
τοὺς ἐνωμοτάρχους πρὸς τῶν Καρδούχων ἰέναι, οὐρα- 

οἹ γοὺς δὲ καταστήσασϑαι πρὸς τοῦ ποταμοῦ. οἵ δὲ Καρ- 
δοῦχον ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισϑοφύλακας τοῦ ὄχλου 
ψιλουμένους καὶ ὀλίγους ἤδη φαινομένους, ϑᾶττον δὴ 
ἐπῇσαν ῳδάς τινας. ἄδοντες. ὁ δὲ Χειρίσοφος, ἐπεὶ τὰ 
παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ Ξενοφῶντα τοὺς 
πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας καὶ κελεύει. 
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οὐεῖν ὅ,τι ἂν παραγγέλλῃ. ἰδὼν δ᾽ αὐτοὺς διαβαί- 28 
οντας ὃ Ξενοφῶν πέμψας ἄγγελον κελεύει αὐτοῦ 

εἴναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ διαβάντας" ὅταν δ᾽ ἄρξων- 
αι αὐτοὶ διαβαίνειν, ἐναντίους ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν σφῶν 
| , e , " , Ἁ 

μὠβαίνειν ὡς διαβησομένους, διηγκυλωμένους τοῦς 

'χοντιστὰς καὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας᾽ μὴ πρόσω 

b τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν. τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρ- 39 
γγειλεν, ἐπειδὰν σφενδόνη ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῇ. 
“χιανίσαντας ϑεῖν εἰς τοὺς πολεμίους ἐπειδὰν δ᾽ ἀνα- 

τρέψωσιυν of πολέμιοι καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὁ σαλπικτὴς 
s L M , H , T RANT , c P ἡμήνῃ τὸ πολεμικόν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσϑαι 
(by τοὺς οὐραγούς, ϑεῖν δὲ πάντας καὶ διαβαίνειν ὅτι 

, T ecc M y 5 ς SEC , ἄχιστα ἢ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμποδίζειν 
] ; APR T A 2 e ^ » 3 
λλήλους" Or, οὗτος ἄριστος ἔσοιτο Og ἂν πρῶτος ἐν 

ῷ πέραν γένηται. oi δὲ Καρδοῦχοι ὁρῶντες ὀλίγους 30 

δὴ τοὺς λοιποὺς --- πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν μένειν τε- 
* Ps Ld 2 , [d X € , e NI ἀγμένων ὥχοντο ἐπιμελόμενοι ot μὲν ὑποξυγίων, οἵ δὲ 

“7 3 - ^ M 

ixevov, οἱ δ᾽ ἑταιρῶν — ἐνταῦϑα δὴ ἐπέκειντο ϑρασέως 
ixl ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. οἵ δὲ “Ἕλληνες 81 

e , Jus. 9 3 , Ἁ 3 

ταιανίσαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ΄ αὐτοὺς" οἱ δὲ οὐκ 

δέξαντο᾽ καὶ γὰρ ἤσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς 
ρεσιν ἱκανῶς πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς 
^ ^ M , 2? " m 2 , , δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσϑαι οὐχ ἱκανῶς. ἐν τούτῳ σημαίνει 85 

, , 2! , 

) σαλπικτήξ᾽ καὶ oí uiv πολέμιοι ἔφευγον πολὺ ἔτι 

γᾶττον, oí δὲ Ἕλληνες τἀναντία στρέψαντες ἔφευγον 
διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἵ 88 
X5, , , m 3 N 1 ' νέν τινὲς αἰσϑόμενοι παλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν 

(αὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔστρωσαν, of δὲ πολλοὶ καὶ πέραν 
)vrov τῶν Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. οἵ 
)E ὑπαντήσαντες ἀνδριξόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ και- 84 
Xenophontis Ánabasis, rec. A. Hug. 8 
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ροῦ προϊόντες ὕστερον τῶν μετὰ Ξενοφῶντος διέβησαν 
πάλιν" καὶ ἐτρώϑησάν τινες καὶ τούτων. 

IV. ᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέ 
ρας ἐπορεύϑησαν διὰ τῆς ousvíeg πεδίον ἅπαν καὶ 
λείους γηλόφους οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας" 
γὰρ ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους 

οτοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο κώμη 
μεγάλη vs ἦν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ καὶ ἐπὶ 
ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν" ἐπιτήδεια δ᾽ ἦ 

8 δαψιλῆ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς δύο παρα 
σάγγας δέκα μέχρι ὑπερῆλϑον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητοβ 
ποταμοῦ. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τρεῖς 
παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν 
οὗτος δ᾽ ἦν καλὸς μέν, μέγας δ᾽ οὔ" κῶμαι δὲ πολλαὶ 

περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. ὁ δὲ τόπος οὗτος Aouevía. 
ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς ἑσπέραν. ὕπαρχος δ᾽ ἦν αὐτῆς Τιρί- 
Batoc, ὃ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε παρείη; 

5 οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. οὗτος 
προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἑρμηνέα εἶπεν 
ὅτι βούλοιτο διαλεχϑῆναι τοῖς ἄρχουσι. τοῖς δὲ στρα- 

τηγοῖς ἔδοξεν ἀκοῦσαι" καὶ προσελϑόντεξ εἰς ἐπήκοον, 
6 ἠρώτων τέ ϑέλοι. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι σπείσασϑαι βούλοιτ᾽ 
ἐφ᾽ à μήτε αὐτὸς τοὺς Ἕλληνας ἀδικεῖν μήτε ἐκείνουδ, 
κάειν τὰς οἰκίας, λαμβάνειν τε τἀπιτήδεια ὅσων δέοιντο 
ἔδοξε ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ τούτοις 

1 ᾿Εντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς τρεῖς Óu 
πεδίου παρασάγγας πεντεκαίδεκα" καὶ Τιρίβαζος παρ β 

ηκολούϑει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀπέχων ὡς δέκι 
σταδίους" καὶ ἀφίχοντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας πέρι 

Β πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. στρατοπεδευὸ 
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, 3 3 - ’ὔ Ld A] M , vov δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς νυχτὸς χιὼν πολλή᾽ καὶ 

csv ἔδοξε διασκηνῆσαι τὰς τάξεις καὶ τοὺς στρα- 

ηγοὺς κατὰ τὰς κώμας" οὐ γὰρ ἑώρων πολέβιον οὐ- 
ένα καὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διὰ τὸ πλῆϑος τῆς 
“όνος. ἐνταῦϑα εἶχον [τὰ ἐπιτήδεια] ὅσα ἐστὶν ἀγαϑά, 9 
ερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις, ἀσταφίδας, 
σπρια παντοδαπά. τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμένων τινὲς 
πὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι κατίδοιεν νύχτωρ 
τολλὰ πυρὰ φαίνοντα. ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ 10 
ἰσφαλὲς εἶναι διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν τὸ στρά- 
εὐμα πάλιν. ἐντεῦϑεν συνῆλθον" καὶ γὰρ ἐδόκει 
ναυϑριάξειν. νυκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν ἐνταῦϑα ém-11 

, A » e 3 , IDA 

τύπτει χιὼν ἄἅπλετος, ὥστε ἀποκρύψαι καὶ τὰ ὅπλα καὶ 

οὺς ἀνθρώπους κατακειμένους" καὶ τὰ ὑποζύγια συν- 

πόδισεν ἡ χιών" καὶ πολὺς ὄκνος ἦν ἀνίστασϑαι" κατα- 
εἰμένων γὰρ ἀλεεινὸν ἦν ἡ χιὼν ἐπιπεπτωκυῖα ὅτῳ 

νὴ παραρρυείη. ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς 12 
ἱναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχ᾽ ἀναστάς τις καὶ ἄλλος ἐκεί- 

2 [4 2t 2 Ἁ , A ΒΩ 2 ου. ἀφελόμενος ἔσχιξεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ ἄλλοι ἀνα- 

τάντες πῦρ ἔκαον καὶ ἐχρίοντο᾽ πολὺ γὰρ ἐνταῦϑα 18 
Ε.., v CON E - 3 3059 ’ , ὑρίσκετο χρῖμα, c ἐχρῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου, σύειον καὶ 
σάμινον καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τερμίν- 

vov. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μύρον εὑρίσκετο. 
Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι [εἰς 14 

ἃς κώμας] εἰς στέγας. ἔνϑα δὴ οἵ στρατιῶται σὺν πολλῇ 
- "- 5 

᾿ραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἧσαν ἐπὶ τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπι- 
ANA e ἢ NL 1 7, 9) o M , 
(Ósux' OGoL δὲ Ove TO πρότερον ἀπῇσαν τὰς οἰκίας 

νέπρησαν ὑπὸ ἀτασϑαλίας δίκην ἐδίδοσαν κακῶς 
κηνοῦντες. ἐντεῦϑεν ἔπεμψαν νυχτὸς Ζημοχράτην 15 
Γημνίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ ὄρη ἔνϑα ἔφασαν οἵ 

8 Ὲ 
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ἀποσκεδαννύμενοι καϑορᾶν τὰ πυρά" οὗτος γὰρ ἐδόκει. 
καὶ πρότερον πολλὰ ἤδη ἀληϑεῦσαι τοιαῦτα, τὰ ὄντα 

1θτε ὡς ὑντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ ὄντα. πορευϑεὶς 
ὃὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδεῖν, ἄνδρα δὲ συλλαβὼν 
ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον Περσικὸν καὶ φαρέτραν κα 

17 σάγαριν οἵανπερ καὶ et Auatóvsg ἔχουσιν. ἐρωτώμενος 
δὲ ποδαπὸς εἴη Πέρσης μὲν ἔφη εἶναι, πορεύεσθαι δ᾽ 
ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατοπέδον, ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι. 
οἵ δὲ ἠρώτων αὐτὸν τὸ στράτευμα ὁπόσον τε εἴη κα 

18 ἐπὶ τίνι συνειλεγμένον. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Τιρίβαζος εἴ 
ἔχων τήν τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισϑοφόρους Χάλυβα 
καὶ Ταόχους" παρεσκευάσϑαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ vi 
ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς ἧπερ μοναχῇ εἴη 

19 πορδία, ἐνταῦϑα ἐπιϑησόμενον τοῖς “Βλλησιν. ἀκούσασι, 
τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγαγεῖν" 

καὶ εὐϑὺς φύλακας καταλιπόντες καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς 
μένουσι Σοφαίνετον Στυμφάλιον ἐπορεύοντο ἔχοντες 

90 ἡγεμόνα τὸν ἁλόντα ἄνϑρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον 
τὰ ὄρη, οἵ πελτασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρα- 
τόπεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντεβ 

1 ὄϑεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἵ δὲ βάρβαροι ἀκούσαντεξ, 
τὸν ϑόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευγον" ὅμως δὲ 
καὶ ἀπέϑανόν τινες τῶν βαρβάρων καὶ ἵπποι ἥλωσαν sig. 
εἴκοσι καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τιριβάξου ἑάλω καὶ ἐν αὐτῇ κλῖναι 
ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα καὶ οἱ ἀρτοκόποι καὶ οἵ οὖνο 

22 χόοι φάσκοντες εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἐπύϑοντο ταῦτα οἵ τῶι 
ὁπλιτῶν στρατηγοί, ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, μή τις ἐπέϑεσις γένοιτο τοῖς κατα 
λελειμμένοις. καὶ εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπιγ 
ἀπῇσαν, καὶ ἀφίκοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, 
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Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναν ὅπῃ ÓU-V 
νανντο τάχιστα πρὶν συλλεγῆναι τὸ στράτευμα πάλιν 
καὶ καταλαβεῖν τὰ στενά. συσκευασάμενοι δ᾽ εὐϑὺς 
ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς ἡγεμόνας Ἐχαντοσ πολ- 

ioUg' καὶ αὐθημερὸν ὑπερβαλόντες τὸ ἄκρον ἐφ᾽ à 
ἔμελλεν ἐπιτίϑεσθαι Τιρίβαξος κατεστρατοπεδεύσαντο. 

ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρα- 2 
σάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, καὶ 
διέβαινον αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν. ἐλέ- 
yovro δ᾽ οὐδ᾽ αἵ πηγαὶ πρόσω εἶναι. ἐντεῦϑεν émo-3 
osvovro διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταϑμοὺς τρεῖς 
παρασάγγας δέκα. ὁ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς καὶ 
ἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκάων 
πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. ἔνϑα δὴ τῶν μάν- 4 
τεών τις εἶπε σφαγιάσασϑαι τῷ ἀνέμῳ, καὶ σφαγιάξεται" 

καὶ πᾶσι δὴ περιφανῶς ἔδοξεν ἀνεῖναι. τὸ χαλεπὸν τοῦ 
πνεύματος. ἦν δὲ τῆς χιόνος τὸ βάϑος ὀργυιά" ὥστε 
καὶ τῶν ὑποξυγίων καὶ τῶν ἀνδραπόδων πολλὰ ἀπώλετο 
καὶ τῶν στρατιωτῶν ὡς τριάκοντα. διεγένοντο δὲ τὴν ὅ 
νύχτα πῦρ κάοντες" ξύλα δ᾽ ἦν ἐν τῷ σταϑμῷ πολλά" 
οὗ δὲ ὀψὲ προσιόντες ξύλα οὐκ εἶχον. οἵ οὖν πάλαι 
ἥκοντες καὶ πῦρ κάοντες οὐ προσίεσαν πρὸς τὸ πῦρ 
τοὺς ὀψίξοντας, εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ ἄλλο 
[τι] εἴ τι ἔχοιεν βοωτόν. ἔνϑα δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις 6 
ὧν εἶχον ἕκαστον. ἔνϑα δὲ τὸ πῦρ ἐκάετο, διατηκομέ- 
νης τῆς χιόνος βόϑροε ἐγίγνοντο μεγάλοι ἔστε ἐπὶ τὸ 
δάπεδον" οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάϑος τῆς χιόνος. 
ἐντεῦϑεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπορεύοντο 
διὰ χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐβουλιμίασαν. 
Ξενοφῶν δ᾽ ὀπισϑοφυλακῶν καὶ καταλαμβάνων τοὺς 
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, - , ΄ M , ei ^ , 
πίπτοντας vov «vOgozov ἡγνὸξι Oo,vt τὸ πάϑος εἴη 
᾽ ^ ^ 3 , ? ^ - , e ^ 

8 ἐπειδὴ δὲ εἰπὲ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων Or, σαφῶς βου. 

λιμιῶσι x&v τι φάγωσιν ἀναστήσονται, περιιὼν περ 
^ ς , , , c , , 1 

τὰ ὑποξύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτόν, διεδίδου καὶ 
διέπεμπε διδόντας τοὺς δυναμένους περιτρέχειν τοῖς 

9 βουλιμιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο κα 
“ἐπορεύοντο. πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέ- 
φας πρὸς κώμην ἀφικνεῖται, καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς 
κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ γυναῖκας καὶ κόρας καταλαμβάνε 

10 ἔμπροσϑεν τοῦ ἐρύματος. αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες 
εἶεν. ὁ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἶπε περσιστὶ ὅτι παρὰ βασιλέως 
πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. αἵ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι 

δ : - , 3/49. 0, 82 e ᾿ , 
ovx ἐνταῦϑα εἴη, ἀλλ΄ ἀπέχει 0GOV παρασάγγην. οἵ 

δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ ἣν, πρὸς τὸν κωμάρχην συνεισέρχονται 
ι1 εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν 

καὶ ὅσοι ἐδυνήϑησαν τοῦ στρατεύματος ἐνταῦϑα ἐστρα- 
τοπεδεύσαντο, τῶν δ᾽ ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνά- 

, ^ € A] 3 , Pid 

μενον διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυκτέρευσαν ἄσιτοι καὶ 
ἄνευ πυρός" καὶ ἐνταῦϑά τινες ἀπώλοντο τῶν στρα- 

12 τιωτῶν. ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τυνὲ 
αι A 1 , - e , e 2 , 

καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἡρπαζον καὶ ἀλλή 

λοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιω- 
- er , € Α - , Ἁ 3 

τῶν οἵ τε διεφρϑαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺ 

οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶ 

18 ἀποσεσηπότες. ἦν δὲ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς ἐπικούρημ 
τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι ἔχων πρὸ τῶν ὀφϑαλμῶ 
ἐπορεύετο, τῶν δὲ ποδῶν εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτ. 

14 ἡσυχίαν ἔχοι καὶ εἰς τὴν νύχτα ὑπολύοιτο" ὅσοι ὃ 
ς , 3 m: 3 , AJ , 

ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο, εἰσεδύοντο εἰς vovg πόδας 0 
, $ 

ἱμάντες xal và ὑποδήματα περιεπήγνυντο" καὶ γὰρ 16av 
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ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβάτιναι πε- 
- , Ll 

ποιημέναιν ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν. διὰ τὰς τοιαύτας 15 
οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινὲς τῶν στρατιωτῶν᾽ καὶ 

ἰδόντες μέλαν τι χωρίον διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόϑι 
τὴν χιόνα εἴκαξον τετηκέναι᾽ καὶ ἐτετήκει διὰ κρήνην 

S.N , 5 3 , , , ἢ Mer 7 
τινὰ ἡ πλησίον qv ἀτμίζουσα ἕν νάπῃ. ἕνταῦϑ' ἐκ- 

τραπόμενοι ἐκάϑηντο καὶ οὐκ ἔφασαν πορεύεσϑαι. ὃ δὲ 16 
Ξενοφῶν ἔχων {τοὺς ὀπισϑοφύλακας ὡς ἤσϑετο, ἐδεῖτο 
αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μὴ ἀπολείπεσϑαι, λέγων 
e er M , , M 

OTL ἕπονται πολλοὶ πολέμιον συνειλεγμένοι, καὶ τελευ- 
- E , V ; ? f : Ser NE dE τῶν ἐχαλέπαινεν. οἵ δὲ σφάττειν ἐκέλευον" ov γὰρ ἂν 

δύνασϑαι πορευϑῆναι. ἐνταῦϑα ἔδοξε κράτιστον εἶναι 11 
τοὺς ἑπομένους πολεμίους φοβῆσαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ 
ἐπίοιεν τοῖς κάμνουσι. καὶ ἦν μὲν σκότος ἤδη, oí δὲ 
προσῇσαν πολλῷ ϑορύβῳ ἀμφὶ ὧν εἶχον διαφερόμενοι. 
ἔνϑα δὴ οἵ ὀπισϑοφύλακες [ἅτε ὑγιαίνοντες) ἐξανα- 18 

στάντες ἔδραμον εἰς τοὺς πολεμίους" of δὲ κάμνοντες 
ἀναχραγόντες ὅσον ἐδύναντο μέγιστον τὰς ἀσπίδας 
πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. οἱ δὲ πολέμιοι δείσαντες 
€ - 
Qx«v ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην, καὶ οὐ- 
δεὶς ἔτι οὐδαμοῦ ἐφϑέγξατο. καὶ Ξενοφῶν μὲν καὶ οἵ 19 

i! , ET , μ᾿ E] ^ e ^ € , 

Gov αὐτῷ εἰπόντες τοῖς ἀσϑενοῦσιν Ovi τῇ υστεραίᾳ 
ἥξουσί τινες ἐπ᾽ αὐτούς, πορευόμενοι πρὶν τέτταρα 
στάδια διελϑεῖν ἐντυγχάνουσιν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπαυομέ- 
voig ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, 
καὶ οὐδὲ φυλακὴ οὐδεμία καϑειστήκει" καὶ ἀνίστασαν 

3 , e 2 » eem δ᾿ 3 e "i αὐτούς. oí δ᾽ ἔλεγον ὅτι οὗ ἔμπροσϑεν οὐχ ὑποχωροῖεν. 
ὁ δὲ παριὼν καὶ παραπέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς 30 
ἰσχυροτάτους ἐκέλευε σκέψασϑαι τί εἴη τὸ κωλῦον. οἵ 
δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στρά- 
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οι τευμα. ἐνταῦϑα καὶ of περὶ Ξενοφῶντα ηὐλέσϑησαν 
αὐτοῦ ἄνευ πυρὸς καὶ ἄδειπνοι, φυλακὰς οἵας ἐδύ- 

ναντὸ καταστησάμενοι. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἦν, ὁ μὲν 
Ξενοφῶν πέμψας πρὸς τοὺς ἀσϑενοῦντας τοὺς νεωτά- 

, ͵ , , , εἶ | 
29v0vg ἀναστήσαντας ἐκέλευεν ἀναγκάζειν προϊέναι. ἐν 

. , , , - - , 
δὲ τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει τῶν ἔκ τῆς κώμης 6xs- 
ψομένους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι. oí δὲ ἄσμενοι 
ἰδόντες τοὺς μὲν ἀσϑενοῦντας τούτοις παρέδοσαν κομί- 

, ^ , , , , 

ξευν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ 
πρὶν εἴκοσι στάδια διεληλυϑέναι ἦσαν πρὸς τῇ κώμῃ 

23 ἔνϑα Χειρίσοφος ηὐλίζετο. ἐπεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλή- 
λοιβ. ἔδοξε κατὰ τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις 

- Ἁ ᾽ , M 3 " o» A 

σκηνοῦν. καὶ Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἵ δὲ ἄλλοι 

διαλαχόντες ἃς ἑώρων κώμας ἐπορεύοντο ἕκαστοι τοὺς 
54 ἑαυτῶν ἔχοντες. ἔνϑα δὴ Πολυκράτης ᾿'4ϑηναῖος λοχα- 

' kí 2 , c PR ' ' D 6 / 
γὸς ἐκέλευσεν ἀφιέναν ἑαυτὸν" καὶ λαβὼν vovg εὐζώ- 

νους, ϑέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν κατα- 

λαμβάνει πάντας ἔνδον vovg κωμήτας καὶ τὸν κωμάρχην, 
καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἑπτακαί- 
δεκα, καὶ τὴν ϑυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν 
γεγαμημένην" ὁ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγῶς ὥχετο ϑηράσων 

25 x«l οὐχ ἥλω ἐν τῇ κώμῃ. αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν κατά- 
γειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ᾽ εὐρεῖαι" 
αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποξυγίοις ὀρυκταί, of δὲ ἄν- 
ϑροῶποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις. 

ἦσαν αἶγες, οἷες, βόες, ὄρνιϑες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων" 
οοτὰ δὲ χτήνη πάντα qu ἔνδον ἐτρέφοντο. ἦσαν δὲ 

καὶ πυροὶ καὶ κριϑαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρέϑενος 
ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ et κρυϑαὶ ἰσοχευλεῖς, 
καὶ κάλαμοι ἐνέχειντο, οὗ μὲν μείξους ot δὲ ἐλάττους, 
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ὄνατα οὐκ Ejovves* τούτους ἔδει ὁπότε τις διψῴη 27 

αβόντα εἰς τὸ στόμα μύξειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, 
ἐ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι᾽ καὶ πάνυ ἡδὺ συμμαϑόντι τὸ 
(uo ἦν. ὁ δὲ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης 28 

ὑνδειπνον ἐποιήσατο καὶ ϑαρρεῖν αὐτὸν ἐκέλευε λέγων 
TL οὔτε τῶν τέκνων δτερήσοιτο τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ 
ψτεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων ἀπίασιν, ἣν ἀγαϑόν 
ι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος φαίνηται ἔστ᾽ ἂν ἐν 

λλῳ ἔϑνει γένωνται. ὁ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο, καὶ φιλο- 29 
ρρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνϑα ἦν κατορωρυγμένος. 
αὐτὴν μὲν οὖν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως 
κχοιμήϑησαν ἐν πᾶσιν ἀφϑόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, 
ν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κωμάρχην καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ 
μοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν 80 
᾿αβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς Χειρίσοφον ἐπορξεύετο᾽ ὅπου 
δ  παρίοι κώμην, ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις 
αὺ κατελάμβανε πανταχοῦ εὐωχουμένους καὶ εὐϑυμου- 
ιένους, καὶ οὐδαμόϑεν ἀφίεσαν πρὶν παραϑεῖναι αὐτοῖς 
ἰριστον᾽ οὐκ ἦν δ᾽ ὅπου οὐ παρετίϑεσαν ἐπὶ τὴν 81 
γὐτὴν τράπεξαν κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, 
᾿ονίϑεια, σὺν πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρίνοις τοῖς 

JE ̓ κρυϑένοις. ὁπότε δέ τις φιλοφρονούμενός τῷ βού- 82 
louro προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατῆρα, ἔνϑεν ἐπ’ι- 
ψαντα ἔδει δοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. καὶ τῷ 
ἰὠμάρχῃ ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅ,τι βούλοιτο. ὁ δὲ ἄλλο 
ιὲν οὐδὲν ἐδέχετο, ὅπου δέ τινα τῶν συγγενῶν ἴδοι, 

τρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλϑον πρὸς Χειρί- 88 

jopov, κατελάμβανον κἀκείνους σκηνοῦντας ἐστεφανῶω- 

ιένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας 

ρμενίους παῖδας σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς στολαῖς" τοῖς 
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ϑά παισὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ ἐνεοῖς ὅ,τι δέοι ποιεῖν. ἐπεὶ 

δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος καὶ Ξενο- 
φῶν, κοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν κωμάρχην διὰ τοῦ περσί- 
ξοντος ἑρμηνέως τίς εἴη ἡ χώρα. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι ᾽Ζς 
μενία. καὶ πάλιν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέφοιντο. 
δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ δασμός" τὴν δὲ πλησίον χώραν 

35 ἔφη εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν ἔφραξεν T εἴη. καὶ 
αὐτὸν τότε μὲν χετο ἄγων Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἕαυτο 
οἰκέτας, καὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ 
κωμάρχῃ ἀναϑρέψαντι καταϑῦσαι, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν 
ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποϑάνῃ" ἐκεκάκωτο 
γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας" αὐτὸς δὲ τῶν πώλων λαμβάνει, 

καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν [καὶ λοχαγῶν] ἔδωκεν ἑχά- 
36670 πῶλον. ἦσαν δ᾽ οἵ ταύτῃ ἵπποι μείονες μὲν τῶν 

Περσικῶν, ϑυμοειδέστεροι δὲ πολύ. ἐνταῦϑα δὴ καὶ 

διδάσκει ὁ κωμάρχηξ περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ 
τῶν ὑποξυγίων σακία περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος 
ἄγωσιν" ἄνευ γὰρ τῶν Guxíov κατεδύοντο μέχρι τῆς 
γαστρός. | 

VI. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παρα 
δίδωσι Χειρισόφῳ, τοὺς δὲ οἰκέτας καταλείπει τῷ κα 
μάρχῃ; πλὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος" τοῦτο! 
δὲ ᾿Επισϑένει ᾿Δμφιπολέίτῃ παραδίδωσι φυλάττειν, Oz. 
εἰ καλῶς ἡγήσαιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι. καὶ εἶς 
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ εἰσεφόρησαν ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, 

ῶ καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὃ xa 
μάρχης λελυμένος διὰ χιόνος" καὶ ἤδη τε ἦν ἐν τῷ 
τρίτῳ σταϑμῷ, καὶ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνϑη ὅτι 

οὐκ εἰς κώμας ἤγαγεν. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ. ὁ δὲ Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε μέν, ἔδησε 
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δ᾽ oU. ἐκ δὲ τούτου ἐκεῖνος τῆς νυχτὸς ἀποδρὰς ὥχετο 3 
καταλιπὼν τὸν υἱόν. τοῦτό γε δὴ Χειρισόφῳ καὶ 
Ξενοφῶντι μόνον διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο, ἡ 
τοῦ ἡγεμόνος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. ᾿Επισϑένης δὲ ἠρά- 
σϑη τοῦ παιδὸς καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτῳ ἐχρῆτο. 
μετὰ τοῦτο ἐπορεύϑησαν ἑπτὰ σταϑμοὺς ἀνὰ πέντε 4 
παρασάγγας τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν, 
εὖρος πλεϑριαῖον. ἐντεῦϑεν ἐπορεύϑησαν σταϑμοὺς ὕ 

δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερ- 
βολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ Τάοχοι καὶ Φασια- 
voí. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς πολεμίους ἐπὶ τῇ 

ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμενος, ἀπέχων εἰς τριάκοντα 
σταδέους, ἵνα μὴ κατὰ κέρας ἄγων πλησιάσῃ τοῖς 
πολεμίοις" παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις παράγειν τοὺς 
λόχους, ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ στράτευμα. ἐπεὶ 
δὲ ἦλθον οἵ ὀπισϑοφύλακες, συνεκάλεσε τοὺς στρα- 

τηγοὺς καὶ λοχαγούς, καὶ ἔλεξεν ὧδε. Οἱ μὲν πολέ- 
μιοι, ὡς ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ὄρους" 
ὥρα δὲ βουλεύεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεϑα. 
ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παραγγεῖλαι μὲν ἀριστοποιεῖσϑαι 8 
τοῖς στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βουλεύεσθαι εἴτε τήμερον 
εἴτε αὔριον δοκεῖ ὑπερβάλλειν τὸ ὄρος. ᾿Εμοὶ δέ γε, 9 
ἔφη ὁ Κλεάνωρ, δοκεῖ, ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσωμεν, 
ἐξοπλισαμένους ὡς τάχιστα ἱέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. εἰ 
γὰρ διατρίψομεν τὴν τήμερον ἡμέραν, οἵ τὲ νῦν ἡμᾶς 
ὁρῶντες πολέμιοι ϑαρραλεώτεροι ἔσονται καὶ ἄλλους 
εἰκὸς τούτων ϑαρρούντων πλείους προσγενέσϑαι. μετὰ 10 
τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽ οὕτω γιγνώσκω. εἰ 
μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσϑαι, τοῦτο δεῖ παρασκευάσασϑαι 
ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεϑα' εἰ δὲ βουλόμεϑα ὡς 

55 

«2 
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ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοκεῖ σκεπτέον εἶναι 
ὅπως (ὡς) ἐλάχιστα μὲν τραύματα λάβωμεν, ὡς ἐλάχιστα 

11 δὲ σώματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. τὸ μὲν οὖν ὄρος ἐστὶ 
τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑξήκοντα στάδια, ἄνδρες 
δ᾽ οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί siow ἀλλ᾽ ἢ 
κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὁδόν" πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου 
ὄρους καὶ κλέψαι τι πειρᾶσϑαι λαϑόντας καὶ ἁρπάσαι 

φϑάσαντας, εἰ δυναίμεϑα, μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία 
19 καὶ ἀνθρώπους παρεσκευασμένους μάχεσϑαι. πολὺ γὰρ 

ῥᾷον ὄρϑιον ἀμαχεὶ ἰέναι ἢ ὁμαλὲς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 
πολεμίων ὄντων, καὶ νύκτωρ ἀμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ 
πρὸ ποδῶν ὁρῴη τις ἢ us" ἡμέραν μαχόμενος, καὶ 
ἡ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρα ἢ 

18 ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. καὶ κλέψαι δ᾽ οὐκ 
ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι, dg 
μὴ ὁρᾶσϑαι, ἐξὸν δ᾽ ἀπελϑεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσϑησιν, 
παρέχειν. δοκοῦμεν δ᾽ ἄν μοι ταύτῃ προσποιούμενοι, 
προσβαλεῖν ἐρημοτέρῳ ἂν τῷ ὄρει χρῆσϑαι" μένοιεν 

14y&g αὐτοῦ μᾶλλον ἀϑρόοι οἱ πολέμιοι. ἀτὰρ ví ἐγὰ 
περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, à Χειρί- 

σοφε, ἀκούω τοὺς “ακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων 

εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν 
15 εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. ὅπως, 

ὃὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσϑε λανϑάνειν 
νόμιμον παρ᾽ ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφϑῆτε κλέπτοντες, 
μαστιγοῦσϑαι. νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπι- 
δείξασϑαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασϑαι μὴ ληφϑῶμεν 

10 κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν. ᾿4λλὰ 
μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα 
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, ^ - , d , 1 3 
"rog δεινοῦ TOU κινδύνου TQ XÁEZTTOVTL, καὶ τους 

ρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἵ κράτιστοι 
y ? » e r Ἁ ν᾿ 2 , (oyeuv ἀξιοῦνται᾽ ὥστε ὥὦρα καὶ Gol émuüsíxvvobuo, 
ἣν παιδείαν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἕτοιμός 11 
ἐμι τοὺς ὀπισϑοφύλακας ἔχων, ἐπειδὰν δειπνήσωμεν, 
ἕναν καταληψόμενος τὸ ὄρος. ἔχω δὲ καὶ ἡγεμόνας" 
6 γὰρ γυμνῆτες τῶν ἑπομένων ἡμῖν κλωπῶν ἔλαβόν 
νας ἐνεδρεύσαντες τούτων καὶ πυνϑάνομαι ὅτι οὐκ 
ἰβατόν ἐστι τὸ ὄρος, ἀλλὰ νέμεται αἰξὺὶ καὶ βουσίν" 
ὕστε ἐάνπερ ἅπαξ λάβωμέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ 
οἷς ὑποζυγίοις ἔσται. ἐλπίζω δὲ οὐδὲ τοὺς πολεμίους 18 
ιενεῖν ἔτι, ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν 
κρων" οὐδὲ γὰρ νῦν ἐθέλουσι καταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον 
juiv. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπε, Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ 19 
πεῖν τὴν ὀπισϑοφυλακίαν; ἀλλὰ ἄλλους πέμψον, ἂν 
wj τινες ἐθέλοντες ἀγαϑοὶ φαίνωνται. ἐκ τούτου ᾽Ζρι- 20 

τώνυμος Μεϑυδριεὺς ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων καὶ ᾽2ρι- 
τέας Χῖος γυμνῆτας καὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῆτας" 

(αὶ σύνϑημα ἐποιήσαντο, ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄκρα, πυρὰ 
(ἄευν πολλά. ταῦτα συνθέμενοι ἠρίστων᾽ ἐκ δὲ τοῦ 21 
ἰρίστου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν 
0g! δέκα σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίουβ, ὅπως ὡς μά- 
(στὰ δοχοίη ταύτῃ προσάξειν. 

᾿Επειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἵ μὲν 22 
, »ἵ i] , NEL [d M αχϑέντες ὥχοντο, xol καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος, oí δὲ 

(AAoL αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἵ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ἤσϑοντο 
0 ὄρος ἐχόμενον, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαον πυρὰ πολλὰ 
à νυκτόξ. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο Χειρίσοφος μὲν 28 
Ὶ δ , 4 M M 506 e δὲ Ἀν κατ 
υσάμενος ἡγε κατὰ τὴν ὁδόν, οἱ δὲ τὸ ὄρος κατα- 
αβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν. τῶν δ᾽ αὖ πολεμίων 34 
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τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος ᾿ 
δ᾽ αὐτῶν ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ 
εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἵ κατὰ 

οὔ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν οἵ Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. dv 
τούτῳ δὲ καὶ oí ἐκ τοῦ πεδίου oí μὲν πελτασταὶ τῶν 
Ἑλλήνων δρόμῳ ἔϑεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, 
Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλέταις. 

96 οὗ δὲ πολέμιοι οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων 
ἡττώμενον, φεύγουσι" καὶ ἀπέϑανον μὲν οὐ πολλοὶ 
αὐτῶν, γέρρα δὲ πάμπολλα ἐλήφϑη" ἃ οἵ Ἕλληνες ταῖς 

27 μαχαίραις κόπτοντες ἀχρεῖα ἐποίουν. ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, 
ϑύσαντες καὶ τρόπαιον στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πε- 
δίον, καὶ εἰς κώμας πολλῶν κἀγαθῶν γεμούσας ἦλϑον. 

VIL Ἐκ δὲ τούτων ἐπορεύϑησαν εἰς Ταόχους σταϑμοὺς 

πέντε παρασάγγας τριάκοντα" καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλιπε" 
χωρία γὰρ ᾧκουν ἰσχυρὰ οἵ Τάοχοι, ἐν οἷς καὶ và | 

2 ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἀνακεκομισμένοι. ἐπεὶ δ᾽ ἀφί- 
xovto πρὸς χωρίον ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ οἰκίας ' 
— συνεληλυϑότες δ᾽ ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες καὶ κτήνη πολλὰ --- Χειρίσοφος μὲν οὖν πρὸς : 

τοῦτο edet fad Aon εὐϑὺς ἥκων" ἐπειδὴ ὃς ἡ πρώτη 

τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη προσῇει καὶ αὖϑις ἄλλη" οὐ γὰρ. i 

3 ἦν ἀϑρύοις περιστῆναι; ἀλλὰ ποταμὸς ἦν κύκλῳ. ἐπειδὴ 

δὲ Ξενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξι καὶ πελτα- 

σταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦϑα δὴ λέγει Χειρίσοφος, Εἰς 

καλὸν ἤκετε' τὸ γὰρ χωρίον αἱρετέον" τῇ γὰρ στρατιᾷ 
οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον. 

4 ἐνταῦϑα δὴ κουνῇ ἐβουλεύοντο" καὶ τοῦ Ξενοφῶντες Y 
ἐρωτῶντος τί τὸ κωλῦον εἴη εἰσελθεῖν εἶπεν ὃ Xegt- 

cogog, Μία αὕτη πάροδός ἐστιν ἣν ὁρᾷς" ὅταν δέ Uu 
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ταύτῃ πειρᾶται παριέναι, κυλίνδουσι λέϑους ὑπὲρ ταύ- 
τῆς τῆς ὑπερεχούσης πέτρας" ὃς δ᾽ ἂν καταληφϑῆ, 

οὕτω διατίϑεται. ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντετριμμένους ἀν- 
ϑρώπους καὶ σκέλη καὶ πλευράς. "Hv δὲ τοὺς λίϑους 5 
ἀναλώσωσιν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ἄλλο τι 1] οὐδὲν κωλύει 
παριέναι; οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν εἰ μὴ 
ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους, καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς 
ὡπλισμένους. τὸ δὲ χωρίον, ὡς καὶ σὺ ὁρᾷς, σχεδὸν 6 
τρία ἡμίπλεϑθρά ἐστιν ὃ δεῖ βαλλομένου: διελϑεῖν" 
τούτου δὲ ὅσον πλέϑρον δασὺ πίτυσι διαλειπούσαις 
μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες ἄνδρες τί ἂν πάσχοιεν 
ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίϑων ἢ ὑπὸ τῶν κυλινδομένων; 
τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη γίγνεται ὡς ἡμίπλεϑρον, ὃ δεῖ ὅταν 
λωφήσωσιν οὗ λίϑοι παραδραμεῖν. ᾿᾽4λλὰ εὐθύς, ἔφη 
ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν ἀρξώμεϑα εἰς τὸ δασὺ προιέναι, 
φέρονται oí λίϑοι πολλοί. Αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον εἴη" 
ϑᾶττον γὰρ ἀναλώσουσι τοὺς λίϑους. ἀλλὰ πορευώμεϑα 

ἔνϑεν ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται, ἣν δυνώμεϑα, 
καὶ ἀπελϑεῖν ῥάδιον, qv βουλώμεϑα. 

᾿Ἐντεῦϑεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν 8 
καὶ Καλλίμαχος Παρράσιος λοχαγός᾽ τούτου γὰρ ἡ 
ἡγεμονία ἦν τῶν ὀπισϑοφυλάκων λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρα" of δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. 
μετὰ τούτους οὖν ὑπῆλθϑον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνθρωποι 
ὡς ἑβδομήκοντα, οὐκ ἀϑρόοι ἀλλὰ x«9' ἕνα, ἕκαστος 
φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. ᾿Ζγασίας δὲ ὁ Στυμφάλιος 9 
καὶ ᾿Δριστώνυμος Μεϑυδριεὺς καὶ οὗτοι τῶν ὀπισϑο- 
φυλάκων λοχαγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δέ, ἐφέστασαν ἔξω 
τῶν δένδρων" οὐ γὰρ ἦν ἀσφαλὲς ἐν τοῖς δένδροις 
ἑστάναι πλέον ἢ τὸν ἕνα λόχον. ἔνϑα δὴ Καλλίμαχος 10 
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μηχανᾶταί τι" προύτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ ᾧ ἦν 
αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα" ἐπεὶ δὲ οἵ λέϑοι φέροιντο, 
ἀνέχαξεν εὐπετῶς" ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ προδρομῆς πλέον 

117] δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἀνηλίσκοντος. ὁ δὲ ᾿4γασίας 
ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον ἃ ἐποίει, καὶ τὸ στράτευμα 
πᾶν ϑεώμενον, δείσας μὴ οὐ πρῶτος παραδράμῃ εἰς 
τὸ χωρίον, οὔτε τὸν ᾿“ριστώνυμον πλησίον ὄντα παρα- 
καλέσας οὔτε Εὐρύλοχον τὸν Μουσιέα ἑταίρους ὄντας 

οὔτε ἄλλον οὐδένα χωρεῖ αὐτός, καὶ παρέρχεται πάν- 
τθτας. ὁ δὲ Καλλίμαχος ὡς ὁρᾷ αὐτὸν παριόντα, ἐπι- 

λαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ivvog" ἐν Ó& τούτῳ παραϑεῖ 

αὐτοὺς ᾿Δριστώνυμος Μεϑυδριεύς, καὶ μετὰ τοῦτον 
Εὐρύλοχος Δουσιεύς" πάντες γὰρ οὗτοι ἀντεποιοῦντο 

ἀρετῆς καὶ ἀντηγωνίξοντο πρὸς ἀλλήλους" καὶ οὕτως 
ἐρίξοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἅπαξ εἰσέδραμον, 

13 οὐδεὶς πέτρος ἄνωϑεν ἠνέχϑη. ἐνταῦϑα δὴ δεινὸν ἦν 
ϑέαμα. αἵ γὰρ γυναῖκες δίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα ἕαυ- 
τὰς ἐπικατερρίπτουν, καὶ οἵ ἄνδρες ὡσαύτως. ἐνταῦϑα 
δὴ καὶ Αἰνείας Στυμφάλιος λοχαγὸς ἰδών τινα ϑέοντα 
ὡς ῥίψοντα ἑαυτὸν στολὴν ἔχοντα καλὴν ἐπιλαμβάνε- 

ιάται ὡς κωλύσων" ὁ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφότεροι 
» N - - , LUC) MP. tT 
ὥχοντο κατὰ τῶν πετρῶν φερόμενον xov ἄπεϑανον. 

ἐντεῦϑεν ἄνθρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφϑησαν, βόες 
δὲ καὶ ὄνον πολλοὶ καὶ πρόβατα. 

15 '"EvvebO9sv ἐπορεύϑησαν διὰ Χαλύβων σταϑμοὺς 
ἑπτὰ παρασάγγας πεντήκοντα. οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον 
ἀλκιμώτατοι, καὶ εἰς χεῖρας ἦσαν. εἶχον δὲ ϑώρακας | 
λινοῦς μέχρι τοῦ ἥτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα 

16 πυκνὰ ἐστραμμένα. εἶχον δὲ καὶ κνημῖδας καὶ κράνη 
καὶ παρὰ τὴν ζώνην μαχαίριον ὅσον ξυήλην Δακωνικήν, 

EL 4 
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Y » * “ὦ , 3 , "^ 
ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο, xol ἀποτεμόντες ἂν 
4 

τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ 700v καὶ ἐχόρευον 
ὁπότε οἵ πολέμιοι αὐτοὺς ὄψεσϑαι ἔμελλον. εἶχον δὲ 
καὶ δόρυ ὡς πεντεκαίδεκα πήχεων μίαν λόγχην ἔχον. 

οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πολίσμασιν" ἐπεὶ δὲ παρέλϑοιεν 11 
δ᾽ e E] , » A WRIT. » 

oí Ἕλληνες, εἵποντο ἀεὶ μαχούμενοι. ᾧκουν δὲ ἐν τοῖς 

ὀχυροῖς, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀνακεκομισμένοι 
ἤσαν" ὥστε μηδὲν λαμβάνειν αὐτόϑεν τοὺς “Ἕλληνας, 

ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν ἃ ἐκ τῶν Ταόχων ἔλα- 
βον. ἔκ τούτου ot Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν “Ἄρπασον 18 

ποταμόν, εὖρος τεττάρων πλεέθιρῶν. ἐντεῦϑεν ἐπορεύ- 

ϑησαν διὰ Σκυϑηνῶν σταϑμοὺς τέτταρας παρασάγγαξ 

εἴχοσι διὰ πεδίου εἰς κώμας" ἐν αἷξ ἔμειναν ἡμέρας 

τρεῖς καὶ ἐπεσιτέσαντο. ἐντεῦϑεν διῆλθον σταϑμοὺς 19 
τέτταρα παρασάγγας εἴκοσι πρὸς πόλιν μεγάλην καὶ 
εὐδαίμονα καὶ οἰκουμένην ἢ ἐκαλεῖτο Γυμνιάς. ἐκ 

΄ - ΄ δ e e , 
ταύτης [vac χωρας] ὁ ἄρχων τοῖς EAAqQow ἡγεμόνα 

πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι 
5 , 2 Ἁ 21209 » , e A , 1 ’ i 

αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε 20 
? , ^ L m" M , Ἁ , 

ἡμερῶν εἰς χωρίον οϑὲν ὄψονται ϑαλατταν᾽ εἰ δὲ μή, 

τεϑνάναι ἐπηγγείλατο. καὶ ἡγούμενος ἐπειδὴ ἐνέβαλλεν 
εἰς τὴν [ἑαυτοῦ] πολεμίαν, παρεκελεύετο αἴϑειν καὶ 
φϑείρειν τὴν χώραν o καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου 
ἕνεκεν συνέλθοι, οὐ τῆς τῶν “Ελλήνων εὐνοίας. καὶ 21 
ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρα" ὄνομα δὲ 

- $ - , ^ 

τῷ ὄρει ἦν Θήχης. ἐπεὶ δὲ oí πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ 
Pd x , ^ 

ὔρους, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. ἀκούσας δὲ ὁ Ξενοφῶν 22 
καὶ oí ὀπισϑοφύλακες φήϑησαν ἔμπροσϑεν ἄλλους ἐπι- 
τίϑεσϑαι πολεμίους" εἵποντο γὰρ ὄπισϑεν ol ἐκ τῆς καο- 
μένης χώρας. καὶ αὐτῶν ot ὀπισϑοφύλακες ἀπέχτεινάν 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug 9 
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τέ τινας xal ἐξώγρησαν ἐνέδραν ποιησάμενοι, καὶ γέρρα | 
23 ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. ἐπειδὴ 

δ᾽ ἡ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτερον καὶ οἵ ἀεὶ 
ἐπιόντες ἔϑεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας καὶ πολλῷ 

μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλείους ἐγίγνοντο, ἐδόκει 
24 δὴ μεῖξόν τι εἶναι τῷ Ξενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς ἐφ᾽ ἵππον 

καὶ ΜΔύκιον καὶ τοὺς ἱππέας ἀναλαβὼν παρεβοήϑει" 
καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν Θά- 

λαττα ϑάλαττα καὶ παρεγγυώντων. ἔνϑα δὴ ἔϑεον 
πάντες καὶ οἵ ὀπισϑοφύλακες, καὶ τὰ ὑποξύγια ἠλαύ- 

25 vero καὶ of ἵπποι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ 
ἄκρον, ἐνταῦϑα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρα- 
τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες. καὶ ἐξαπίνης ὅτου 
δὴ παρεγγυήσαντος οἵ στρατιῶται φέρουσι λέϑους καὶ 

26 ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. ἐνταῦϑα ἀνετίϑεσαν δερμάτων 
πλῆϑος ὠμοβοείων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα 

γέρρα, καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέτεμνε τὰ γέρρα καὶ 

οἹ τοῖς ἄλλοις διεκελεύετο. μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οἵ 
Ἕλληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ ἵππον 
καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σκευὴν Περσικὴν καὶ δαρει- 
xovg δέκα" ἤτει δὲ μάλιστα τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔλαβε 
πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. κώμην δὲ δείξας αὖ- 
τοῖς οὗ σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς 
Μάκρωνας, ἐπεὶ ἑσπέρα ἐγένετο, ὥχετο [τῆς νυκτὸς] 

ἀπιών. ΕἸ 
VIIL ἸἘἘντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν οἵ Ἕλληνες διὰ Μα- 

χρώνων σταϑμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τῇ πρώτῃ 
δὲ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριξε τὴν τῶν — 

2 Μακρώνων καὶ τὴν τῶν Σκυϑηνῶν. εἶχον δ᾽ ὑπὲρ 
δεξιῶν χωρίον οἷον χαλεπώτατον καὶ ἐξ ἀριστερᾶς, 
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ἄλλον ποταμόν, εἰς Ov ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων, δι᾽ ov ἔδει 
διαβῆναι. ἦν δὲ οὗτος δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὔ, 

zvxvoig δέ. ταῦτ᾽ ἐπεὶ προσῆλθον of Ἕλληνες ἔκοπτον, 
σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελθεῖν. οἵ δὲ 8 
Μάκρωνες ἔχοντες γέρρα καὶ λόγχας καὶ τριχίνους 
χιτῶνας κατ᾽ ἀντιπέραν τῆς διαβάσεως παρατεταγμένοι 

ἧσαν καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίϑους εἰς τὸν ποτα- 

μὸν ἔρριπτον" ἐξικνοῦντο γὰρ ov οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν. 
Ἔνϑα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν 4 

ἀνὴρ ᾿ϑήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώ- 
ὅκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἶμαι, ἔφη, ἐμὴν 
ταύτην πατρίδα εἶναι" καὶ εἰ μή τι κωλύει ἐθέλω 
αὐτοῖς διαλεχϑῆναι. ᾿᾽4λλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ δ 
διαλέγου καὶ μάϑε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ᾽ εἶπον 
ἐρωτήσαντος ὅτι Μάκρωνες. ᾿Ερώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς 
τί ἀντιτετάχαται καὶ qontovow ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. 
of δ᾽ ἀπεκρίναντο Ὅτι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ὃ 
χώραν ἔρχεσϑε. λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ 
κακῶς ys ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες ἀπερ- 
χόμεϑα εἰς τὴν Ελλάδα, καὶ ἐπὶ ϑάλατταν βουλόμεϑα 
ἀφικέσθαι. ἠρώτων ἐκχεῖνονι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ 
πιστά. οἱ δ᾽ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν. 
ἐντεῦϑεν διδόασιν οὗ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην 
τοῖς Ἕλλησιν, of δὲ Ἕλληνες ἐκείνοις ᾿Ἑλληνικήν᾽" 
ταῦτα γὰρ ἔφασαν πιστὰ εἶναι" ϑεοὺς δ᾽ ἐπεμαρτύ- 
ραντο ἀμφότεροι. 

Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐϑὺς οἵ Μάκρωνες τὰ δένδρα 8 
συνεξέχοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβῶντες 
ἐν μέσοις ἀναμεμιγμένοι τοῖς Ἕλλησι, καὶ ἀγορὰν οἵαν 
ἐδύναντο παρεῖχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις 

9* 
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ἕως ἐπὶ và Κόλχων ὅρια κατέστησαν τοὺς "EAAqvag. 
9 ἐνταῦϑα ἦν ὄρος μέγα" καὶ ἐπὶ τούτου ol Κόλχοι παρα- 
τεταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἵ Ἕλληνες ἀντι- 
παρετάξαντο φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς τὸ ὄρος" 
ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς βουλεύσασϑαι συλ- 

10λεγεῖσιν ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιοῦνται. ἔλεξεν οὖν 
Ξενοφῶν ὅτι δοχοίη παύσαντας τὴν φάλαγγα λόχους 

ὀρϑίους ποιῆσαι" ἡ μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασϑήσεται ' 

εὐθύς" τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον τῇ δὲ εὔοδον εὑρήσομεν 
τὸ ὄρος" καὶ εὐθὺς τοῦτο ἀϑυμίαν ποιήσει ὅταν τε- 

ταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύτην διεσπασμένην ὁρῶσιν. 

11 ἔπειτα ἢν μὲν ἐπὶ πολλῶν τεταγμένοι προσάγωμεν, 
περιττεύσουσιν ἡμῶν ol πολέμιοι καὶ τοῖς περιττοῖς ἡ 

, er ^ ΄ v τσ i^. 922» d χρήσονται O0 τι ἂν βούλωνται" ἐὰν δὲ ἐπ’ ὀλίγων τε- . 
ταγμένοι ἴωμεν, οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστὸν εἰ διακοπείη 

ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ ἀϑρόων καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώ- . 
zov ἐμπεσόντων᾽ εἰ δέ πῃ τοῦτο ἔσται, τῇ ὅλῃ φάλαγγι 

A] LU 2 , - 9 , ^ , 

το κακὸν ἔσται. ἀλλα μοι δοκεῖ ὀρϑίους vovg λόχους 

ποιησαμένους τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν διαλιπόντας 
Ὁ / e 2! ' 2 4 , , 

τοῖς λόχοις ὁὅσον ἔξω vovg ἐδχάτους λόχους γενέσϑαι 

τῶν πολεμίων κεράτων" καὶ οὕτως ἐσόμεϑα τῆς τε τῶν 
πολεμίων φάλαγγος ἔξω [of ἔσχατον λόχοι], καὶ ὀρ- 
ϑίους ἄγοντες οἵ κράτιστοι ἡμῶν πρῶτον προσίασιν, 

18 ὗ τε ἂν εὔοδον ἢ ταύτῃ ἕκαστος ἄξει [ὃ λόχος]. καὶ 

εἴς τε τὸ διαλεῖπον οὐ ῥάδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις 

εἰσελθεῖν ἔνϑεν xal ἔνϑεν λόχων ὄντων, διακόψαι τὲ 
οὐ ῥάδιον ἔσται λόχον ὄρϑιον προσιόντα. ἐάν τέ τις 
πιέξηται τῶν λόχων, ὁ πλησίον βοηϑήσει. ἥν τε εἷς 
πῃ δυνηϑῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς 

14 μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίουν. 
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ὀρϑίους τοὺς λόχους. Ξενοφῶν δὲ ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυ- 
pov ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρατιώταις, ἄνδρες, 

T , - »f » 
ovroí εἰσιν οὗς ὁρᾶτε μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ 
Ld 53 z , /$ , L4 

ἤδη εἶναν ἔνϑα πάλαι σπεύδομεν" τούτους, ἤν πῶς 

δυνώμεϑα, καὶ ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν. 9 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ τοὺς 15 
λόχους ὀρϑίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι τῶν 
€ » 9 HI A 3 , ς X , er 

ὁπλιτῶν ἀμφὶ rovg ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος ἕκαστος 

σχεδὸν εἰς τοὺς ἑκατόν" τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς 

τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου 
ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν 
ἑξακοσίους ἑκάστους. ἔκ τούτου παρηγγύησαν οἵ στρα- 16 
τηγοὶ εὔχεσθαι" εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπο- 

, b! L4 4 Nom ΑΒ M δ Ἁ 

ρεύοντο. καὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ Ξενοφῶν καὶ οὗ συν 

αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω 
γενόμενοι ἐπορεύοντο᾽ oí δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον αὐτούς, 17 
ἀντιπαραϑέοντες oí μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἵ δὲ ἐπὶ τὸ 
εὐώνυμον διεσπάσϑησαν. καὶ πολὺ τῆς αὑτῶν φάλαγγος 
ἐν τῷ μέσῳ κενὸν ἐποίησαν. oí δὲ κατὰ τὸ ᾿Δρκαδικὸν 18 
πελτασταί, ὧν oysv Αἰσχίνης ὁ ̓ ἀκαρνάν, νομέσαντες 

φεύγειν ἀνακραγόντες ἔϑεον" καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ 
ὅρος ἀναβαίνουσι" συνεφείπετο δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ Axa- 

* 5 
δικὸν ὁπλιτικόν, ὧν ἦρχε Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος. οἵ δὲ 19 

, ς A ^" 3 , 2! ? A ^ 

πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο ϑεῖν, οὐκέτι ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ 

ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο. οἵ δὲ Ἕλληνες ἀναβάντες ἐστρα- 
, 2 "Ὁ 7 X 93 , A 

τοπεδεύοντο ἐν πολλαῖς κώμαις καὶ ταπιτηδειὰα πολλὰ 

ἐχούσαις. καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅ,τι καὶ ἐθαύμασαν" 20 
1 LY f NS 35 ὦ A - , e 

τὰ δὲ σμήνη πολλὰ qv cvr005i, καὶ τῶν κηρίων 0GOL 

ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγέγνοντο 
καὶ ijuovv καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρϑὸς οὐδεὶς 
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ἐδύνατο ἵστασϑαι, ἀλλ᾽ ol μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφό- 
δρα μεϑύουσιν ἐῴκεσαν, of δὲ πολὺ μαινομένοις, of δὲ 

21 καὶ ἀποϑνήσκουσιν. ἔκειντο δὲ οὕτω πολλοὶ ὥσπερ τρο- 
- * T7 ^ , 

πῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἠν ἀϑυμία. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
ἀπέϑανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴ ὑτή D r ίς, ἀμφὶ τὴν αὐτήν πῶς ὥραν 
&vegoóvovv: τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ 
ἐκ φαρμακοποσίας. 

22 Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐπορεύϑησαν δύο σταϑμοὺς παρα- 
σάγγας ἑπτά, καὶ ἡλϑον ἐπὶ ϑάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα 
πόλιν “Ελληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ 
Σινωπέων ἀποικίαν ἐν τῇ Κόλχων χώρα. ἐνταῦϑα 
ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν ταῖς τῶν Κόλ- 

43 yov κώμαις" κἀντεῦϑεν ὁρμώμενοι ἐλήξοντο τὴν Κολ- 
χίδα. ἀγορὰν δὲ παρεῖχον τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούν- 
τιοι, καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς Ἕλληνας καὶ ξένια ἔδοσαν 

94 βοῦς καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον. συνδιεπράττοντο δὲ καὶ 
ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα 

, , ' , M Ie, , 3 , 
οἰκούντων, καὶ ξένια καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἠλϑὸον βόες. 

i] Ἁ d M , iJ P d , 

25 μετὰ δὲ τοῦτο τὴν ϑυσίαν ἣν εὔξαντο παρεσκευάξοντο" 
ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς (xavol βόες ἀποϑῦσαι τῷ Zh σω- 
τήρια καὶ τῷ Ἡρακλεῖ ἡγεμόσυνα καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς 
ἃ εὔξαντο. ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ 
ὄρει ἔνϑαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο δὲ Ζρακόντιον Zixag- 
τιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ὧν οἴκοϑεν, παῖδα ἄκων κατα- 

' , , , 3 . - 1 
κανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ΄ ἐπιμεληϑῆναι καὶ 

φοτοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι. ἐπειδὴ δὲ ἡ ϑυσία ἐγένετο, 
τὰ δέρματα παρέδοσαν τῷ ἁΙρακοντίῳ, καὶ ἡγεῖσϑαι 
, , er Ἁ , Ἁ y e Ἁ ,)- 

ἐκέλευον ὁπου τὸν δρόμον z:zouxog εἴη. ὁ δὲ δείξας 
ἘΞ δ , 3 y € e , , , 

οὔπερ ἑστηκότες ἐτύγχανον Ovvog ὁ λόφος, ἔφη, καλ- 
- s; 

λιστος τρέχειν ὅπου ἄν τις βούληται. Πῶς ovv, ἔφασαν, 2 
Ἣ 

: deat 
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δυνήσονται παλαίειν ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως; ὃ 
δ᾽ εἶπε, Μᾶλλόν τι ἀνιάσεται ὃ καταπεσών. ἠγωνί- 21 
ξοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον τῶν αἰχμαλώτων ot πλεῖ- 
στοι, δόλιχον δὲ Κρῆτες πλείους ἢ ἑξήκοντα ἔϑεον, 
πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ** καλὴ ϑέα 
ἐγένετο" πολλοὶ γὰρ κατέβησαν καὶ ἅτε ϑεωμένων τῶν 
ἑταίρων πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο. ἔϑεον δὲ καὶ ἵπποι 38 
καὶ ἔδει αὐτοὺς κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῇ 

x € , , Pd * Ἁ Ἁ 

ϑαλαττῃ ὑποστρέψαντας πάλιν Gvo πρὸς τὸν βωμὸν 

ἄγειν. καὶ κάτω μὲν of πολλοὶ ἐκαλινδοῦντο᾽ ἄνω δὲ 
πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρϑιον μόλις βάδην ἐπορεύοντο οἵ 
er 2 N M M , M] , 

ὑπποι" ἔνϑα πολλή χραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις 

ἐγίγνετο. 



I. 

ο γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται) ἐκ 

" 39. ἃ s, 
ϑταῦτα ἀκούσαντες of στρατιῶται ἀνεϑορύβησαν ὡς εὖ 

Δ ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν ὧδε. Φίλος 

E. 

[Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου 
" ec yc vv 2 “ , e , 

ἔπραξαν oí EAAqvsg, καὶ ὁσα ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι 

ἐπὶ ϑάλατταν τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, καὶ ὡς εἰς 
Τραπεζοῦντα πόλιν ᾿Ελληνίδα ἀφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέϑυ- 
σαν ἃ εὔξαντο σωτήρια ϑύσειν ἔνϑα πρῶτον εἰς φιλίαν 

ὃξ τούτου συνελθόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς 
πορείας" ἀνέστη δὲ πρῶτος “έων Θούριος καὶ ἔλεξεν — 
ὧδε. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη 

συσκευαξόμενος καὶ βαδίζων καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα 

φέρων καὶ ἐν τάξει ἰὼν καὶ φυλακὰς φυλάττων καὶ 
μαχόμενος, ἐπιϑυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος τούτων τῶν 

πόνων. ἐπεὶ ϑάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν καὶ 

ἐχταϑεὶς ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀφικέσϑαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. 

λέγοι" καὶ ἄλλος ταῦτ᾽ ἔλεγε, καὶ πάντες οἷ παριόντες. 

μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, ᾿Δναξίβιος, ναυαρχῶν δὲ καὶ 
, Ἵν s ; / 3 E 2 - 

τυγχάνει. ἢν οὖν πέμψητέ us, οἶμαι ἂν ἐλϑεῦν καὶ 
τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα ὑμεῖς δὲ 

» Ἃ » z 

εἴπερ πλεῖν βούλεσϑε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω 
ἥξω δὲ ταχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οἷ στρατιῶται ἤσϑη- — 
σάν τε καὶ ἐψηφίσαντο πλεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα. 
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Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν οδὲ. δ 
Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀνα- 

- ei 3 “ 3 » 
μενοῦμεν. ὅσα μοι οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν 
τῇ μονῇ, ταῦτα ἐρῶ. πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ ὁ 
πορίξζεσϑαι ἐκ τῆς πολεμίας" οὔτε γὰρ ἀγορὰ ἔστιν 

ἱκανὴ οὔτε ὅτου ὠνησόμεϑα εὐπορία εἰ μὴ ὀλίγοις 
, e ^ , , , 5 * 

τισίν ἡ δὲ χῶρα πολεμία' κίνδυνος ovv πολλοὺς 

ἀπόλλυσθαι, qv ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως πορεύησϑε 
aA Nx ^ !] 3 , "T 4 E 

ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἀλλά μοι δοκεῖ σὺν προνομαῖς Acu- 7 

βάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσϑαι, ὡς σώ- 
ξησϑε, ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι. ἔδοξε ταῦτα. 
Ἔτι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν 8 
ἐκπορεύσονταί τινες. οἶμαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν 

? » Al , ? , , N Vc er 
εἰπεῖν vov μέλλοντα ἐξιέναι, φράξειν δὲ xoi omo, ἵνα 

καὶ τὸ πλῆϑος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων 
καὶ συμπαρασκευάξωμεν, ἐάν vw δέῃ, κἂν βοηϑῆσαί 

M 5 DE e , ΡῈ 3-02 y 
τισι καιρὸς Tj, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηϑεῖν, καὶ ἐάν 
τις τῶν ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ ποι. συμβουλεύωμεν πειρώ- 

μενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν ἐφ᾽ oUg ἂν ἴωσιν. ἔδοξε 
καὶ ταῦτα. ᾿Εννοεῖτε δὲ καὶ τόδε, ἔφη. σχολὴ τοῖς 9 

πολεμίοις λήζεσϑαι, καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν" 
ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων" ὑπερκάϑηνται δὲ ἡμῶν. φυλακὰς 

΄ - » 3 3 
δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατόπεδον εἶναι" ἐὰν οὖν 

κατὰ μέρος [μερισϑέντες)] φυλάττωμεν καὶ σκοπῶμεν, 
€T Ll ^ L4 , 

ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς ϑηρᾶν of πολέμιοι. ἔτι τοίνυν 

ταδε ὁρᾶτε. εἰ μὲν ἠπιστάμεϑα σαφῶς ὅτι ἥξει πλοῖα 10 
Χειρίσοφος ἄγων ἱκανά, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω Aé- 
ysw' νῦν δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἄδηλον, δοκεῖ uot πειρᾶσϑαι 

^» , ^ , , 7^ ^ M ?! 

πλοῖα συμπαρασκευαξευν καὶ αυτοϑεν. ἣν μὲν yag ἔλϑῃ 
» € , , ? 2 , , 

(ἔχων), ὑπαρχόντων ἐνθάδε ἐν ἀφϑονωτέροις πλευσό- 
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11uc0«* qv δὲ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐνθάδε χρησόμεϑα. ὁρῶ δὲ 
ἐγὼ πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα᾽ εἰ οὖν αἰτησάμενοι 
παρὰ Τραπεζουντίων μακρὰ πλοῖα κατάγοιμεν καὶ φυ- 
λάττοιμεν αὐτά, τὰ πηδάλια παραλυόμενοι, ξως ἂν ἱκανὰ 
τὰ ἄξοντα γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν κομιδῆς 

12 οἵας δεύμεϑα. ἔδοξε καὶ ταῦτα. Ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη, εἰ 
εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ κοινοῦ οὗς ἂν καταγάγωμεν ὅσον 

ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν μένωσι, καὶ ναὔῦσϑλον συνϑέ- 
σϑαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφελῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα. 

13 Zoxst τοίνυν μοι, ἔφη, qv ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκ- 
περαίνηται ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς ὁδοὺς ἃς δυσπόρους 
ἀκούομεν εἶναι ταῖς παρὰ ϑάλατταν οἰκούσαις πόλεσιν 
ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν" πείσονται γὰρ καὶ διὰ τὸ φοβεῖ- 
σϑαι καὶ διὰ τὸ βούλεσϑαι ἡμῶν ἀπαλλαγῆναι. 

, - ὍΝ 85:17 c : , e p 
14 Ενταῦϑα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι οδοιπορεῖν. 

ὅ δὲ ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν 
οὐδέν, τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν, λέγων 
e, - , , ^ » ’ ec ^ 
ὅτι. ϑᾶττον ἀπαλλαξονται, ἣν εὔποροι γένωνται αἷ ὁδοί. 

15 ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν Toczctovi 
, 3 , ΄ , : 

τίων, 7) ἐπέστησαν Zé&utzov “άκωνα περίοικον. οὗτος 
, , - , - 2 Ἁ N 2 

ἀμελήσας τοῦ συλλέγειν πλοῖα ἀποδρας ᾧὥχετο ἔξω 
Ll , ELI ^ € * , 

tov Πόντου, ἔχων τὴν ναῦν. οὗτος μὲν οὖν δίκαια 
EU er 

ἔπαϑεν υστερον" ἐν Θράχῃ γὰρ παρὰ Σεύϑῃ πολυ- 

πραγμονῶν τι ἀπέϑανεν ὑπὸ Νικάνδρου τοῦ “άκωνος. 
16 ἔλαβον δὲ καὶ τριακόντορον, ἡ ἐπεστάϑη Πολυκράτης 

, “« € e , , vi ^ ^ PR S 8, 

A9qv«tog, og ὁποσὰ λαμβανοι πλοῖα κατῆγεν émi τὸ 

στρατόπεδον. καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα εἴ τι ἡγον ἐξαιρού-. 

μενοι φύλακας καθίστασαν, ὅπως σᾶ εἴη, τοῖς δὲ 
, , ε 11 πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς παραγωγήν. ἐν à δὲ ταῦτα ἦν 

^ 

ἐπὶ λείαν ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες, καὶ ot μὲν ἐλάμβανον 

Aim dt 
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oí δὲ καὶ ov. Κλεαίνετος δ᾽ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἕαυ- 
τοῦ καὶ ἄλλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός τε 
ἀπέϑανε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι qv λαμβάνειν ὥστε ΤΙ. 
ἀπαυϑημερίξειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου λαβὼν 
Ξενοφῶν ἡγεμόνας τῶν Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς 
“ΖΙρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ κατ- 
, , Ἁ , [d * , e 

ἕλιπε φυλάττειν TO στρατοπεδον᾽ ob γὰρ Κόλχοι, ἅτε 

ἐχπεπτωκότες τῶν οἰκιῶν, zoAAol ἦσαν ἀϑρόοι καὶ 
ς , Ἂν ἃ - 2 e A. | , c , 

ὑπερεκαϑηντο ἐπὶ vov ἄκρων. ot δὲ Τραπεξζούντιοι ὁπό- 2 

9ev μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον ἣν λαβεῖν οὐκ ἦγον" φίλοι 
M δ ey. uer - ? M ' , , $ 

γὰρ αὑτοῖς ἡσαν᾽ sig δὲ vovg Ζρίλας προϑύμως «yov, 

ὑφ᾽ ὧν κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα 
καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ. 

Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἵ Ἕλληνες, ὁποῖα 3 
τῶν χωρίων τοῖς Ζρίλαις ἁλώσιμα εἶναι ἐδόκει ἐμπιμ- 
πράντες ἀπῇσαν" καὶ οὐδὲν qv λαμβάνειν εἰ μὴ vg 
iul — "^ Ld lod Ἁ - , ^ b! 

ἢ βοῦς ἡ ἄλλο τι χτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός. ν δὲ 

ἦν χωρίον μητρόπολις αὐτῶν" εἰς τοῦτο πάντες συν- 
, 3 sS “- 3 , 2 -" v ἐρρυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἠν χαράδρα ἰσχυρῶς βαϑεῖα, 

καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. οἵ δὲ πελτασταὶ 4 
προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, δια- 
βάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα πολλὰ καὶ 
ἄλλα χρήματα προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον᾽ συνείποντο 
δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ oí ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμη- 

, e M acf e , , ^ 
μένοι" ὥστε ἐγένοντο οὗ διαβαντες [πλείους ἢ] εἰς 

, 3 , 2 M] N , 3 3 4 

χιλίους ἀνθρώπους. ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδύναντο 5 
λαβεῖν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τάφρος ἦν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα 

- - , 

ἀναβεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς καὶ τύρ- 
σεις πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν" 
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6 οἵ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν, 
ἦν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν 
χαράδραν, πέμπουσι πρὸς Ξενοφῶντα" ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς 

1 ὁπλίταις. ὁ δὲ ἐλϑὼν λέγει ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων 
πολλῶν μεστόν" τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεϑα" ἰσχυρὸν 
γάρ ἐστιν οὔτε ἀπελϑεῖν δάδιον᾽ μάχονται γὰρ ém- 

8 εξεληλυϑότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. ἀκούσας ταῦτα ὃ 
Ξενοφῶν προσαγαγὼν πρὸς τὴν χαράδραν τοὺς μὲν 
ὁπλίτας ϑέσϑαι ἐκέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν 

τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο πότερον εἴη κρεῖττον ἀπαγαγεῖν 
καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάξειν, 

9 ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου. ἐδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγα- 
γεῖν οὐκ εἶναι ἄνευ πολλῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ὥοντο, 
καὶ οἵ λοχαγοὶ τὸ χωρίον, καὶ ὃ Ξενοφῶν συνεχώρησε 
τοῖς ἱεροῖς πιστεύσας" oí γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένον, 
ἦσαν ὅτι μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. 

10 καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε διαβιβῶντας τοὺς ὅπλί- 
τας, αὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς πελ- 

τ: ταστάς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίξεσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον 
of ὁπλῖται, ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον ποιῆσαι τῶ 
λοχαγῶν ὡς ἄν κράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσθαι" ἦσα 
γὰρ o£ λοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων οἱ πάντα τὸν χρόνο 

12 ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαϑίας ἀντεποιοῦντο. καὶ oí μὲ 
ταῦτ᾽ ἐποίουν ὁ δὲ τοῖς πελτασταῖς πᾶσι παρήγγει 
διηγκυλωμένους ἰέναι, ὡς ὁπόταν σημήνῃ ἀκοντίζειν 
καὶ τοὺς τοξότας ἐπιβεβλῆσϑαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὦ 

ὁπόταν σημήνῃ τοξεύειν [δεῆσον), καὶ τοὺς γυμνῆτας 
λίϑων ἔχειν μεστὰς τὰς διφρϑέρας" καὶ τοὺς ἐπιτηδείους 

18 ἔπεμψε τούτων ἐπιμεληϑῆναι. ἐπεὶ δὲ πάντα παρ- 
εσκεύαστο καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ oí ὑπολόχαγοι καὶ o 
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ἀξιοῦντες τούτων μὴ χείρους εἶναι πάντες προτεταγ- 
L μὴ Nu , M M , * 

μένοι ἤσαν, καὶ ἀλλήλους μὲν δὴ συνεώρων᾽ μηνοειδὴς 

γὰρ διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις ἡν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν 14 
καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅμα ve τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἠλέ- 
λιξαν καὶ ἔϑεον δρόμῳ oí ὁπλῖται, καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ 
ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δ᾽ 
ἐκ τῶν χειρῶν λέϑοι, ἦσαν δὲ οἵ καὶ πῦρ προσέφερον. 

ὑπὸ δὲ τοῦ πλήϑους τῶν βελῶν ἔλιπον οἷ πολέμιοι τά 15 
τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις" ὥστε ᾿4γασίας Στυμ- 

φάλιος καὶ Φιλόξενος Πελληνεὺς καταϑέμενοι τὰ ὅπλα 
3 bd , 3 , Α 74 » T 1 

ἐν χιτῶνι μόνον ἀνέβησαν, καὶ ἄλλος ἄλλον εἷλκε, καὶ 
ἄλλο 3 , * "Fl , : MI , e δ [4 

c ἀνεβεβήκει, καὶ ἡλῶκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει. 

καὶ οἵ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ εἰσδραμόντες ἥρπα- 16 
e ei LR 7 A ἀν ᾽ν καὶ - ' 1 

fov ο.τι ἕκαστος ἐδυνατο ὁ δὲ Ξενοφῶν στὰς κατὰ 
M , € , 2e / , - e »" 

τὰς πύλας OzOGOUG ἐδύνατο κατεκῶλυε τῶν ὁπλιτῶν 

ἔξω" πολέμιοι γὰρ ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ᾽ ἄκροις τισὶν 
ἐσχυροῖς. οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου μεταξὺ γενομένου 11 
κραυγή vs ἐγένετο ἔνδον καὶ ἔφευγον οἵ μὲν καὶ éyov- 
τες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις καὶ τετρωμένος" καὶ πολὺς 
ἦν ὠϑισμὸς ἀμφὶ τὰ ϑύρετρα. καὶ ἐρωτώμενοι οἵ 
ἐκπίπτοντες ἔλεγον ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἵ 
πολέμιοι πολλοί, οὗ παίουσιν ἐκδεδραμηκότες τοὺς ἔνδον 
ἀνθρώπους. ἐνταῦϑα ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην τὸν 18 
κήρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν. καὶ 
ἵενται πολλοὶ εἴσω. καὶ νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας οἵ 
εἰσωϑούμενοι καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους πάλιν 

εἰς τὴν ἄκραν. καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα διηρ- 19 
πάσϑη, καὶ ἐξεκομίσαντο ot Ἕλληνες" ot δὲ ὁπλῖται 

ἔϑεντο τὰ ὅπλα, oí μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, oí δὲ 
A] ^ e A] ^ zn ' » , e b! 

κατὰ τὴν οδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄκραν φέρουσαν. 0 δὲ 20 
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Ξενοφῶν καὶ οἵ λοχαγοὺ ἐσκόπουν εἰ οἷόν τε εἴη τὴν 
ἄκραν λαβεῖν" ἦν γὰρ οὕτως σωτηρία ἀσφαλής, ἄλλως 

δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελϑεῖν" Gxomovué- 
νοις ὃὲ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι τὸ |. 

21 χωρίον. ἐνταῦϑα παρεσκευάξοντο τὴν ἄφοδον, καὶ 
^ ^ M e ^ ? e Ἁ , 

τοὺς μὲν σταυροὺς ἕχαστοι τοὺς καϑ' αὑτοὺς διήρουν, 

καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία ἔχοντας ἐξεπέμποντο καὶ 
τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆϑος καταλιπόντες οἵ λοχαγοὶ οἷς 

22 ἕκαστος ἐπίστευεν. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξ- | 
ἔϑεον ἔνδοϑεν πολλοὶ γέρρα καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ 
κνημῖδας καὶ κράνη Παφλαγονικά, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς | 

3 4 2 J ' 2! 2 - ^ 

οἰκίας ἀνέβαινον τὰς £vOsv καὶ ἔνϑεν τῆς εἰς τὴν 
28 ἄχραν φερούσης ὁδοῦ" ὥστε οὐδὲ διώκειν ἀσφαλὲς 

ἦν κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν ἄκραν φερούσας. καὶ 

γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπερρίπτουν ἄνωϑεν, ὥστε χαλεπὸν 
ἦν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι" καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἦν ἐπ- 

241006«. μαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων ϑεῶν 
τις αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας δίδωσιν. ἐξαπίνης γὰρ 
ἀνέλαμψεν οἰκία τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτου δὴ ἐνάψαντος. 
ὡς δ᾽ αὕτη συνέπιπτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ 

25 οἰκιῶν. ὡς δὲ ἔμαϑεν ὁ Ξενοφῶν τοῦτο παρὰ τῆς 
τύχης, ἐνάπτειν éx£Asve καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας, 
o? ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ ταχὺ ἐκάοντο. ἔφευγον οὖν 

26 καὶ οἵ ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. oí δὲ κατὰ τὸ στόμα 
δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν καὶ δῆλοι: ὅτι ἐπικείδσονται ἐν 
τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. ἐνταῦϑα παραγγέλλει 
φέρειν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν βελῶν εἰς 
τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ ἱκανὰ ἤδη 
s 2 9 24.9. M n M , $ *«À M , 
qv, ἐνῆψαν" ἐνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ τὸ χαρά- 
xcu οἰκίας, ὅπως oí πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν. 

z 
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οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ ἐν μέσῳ 21 : u ἡ 1] x 0 9 vo u 4 
^ - , , 

ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενον. καὶ κατεκαύϑη 

πᾶσα ἡ πόλις καὶ αἵ οἰκίαν καὶ αἵ τύρσεις καὶ τὰ 
, A ^ , ^ ^ A 

σταυρώματα καὶ τἄλλα πάντα πλὴν τῆς ἄχρας. 
“ M c ’ 3 ΄“ e p 

Τῇ δὲ υστεραίᾳ ἀπῇσαν οἱ Ἕλληνες ἔχοντες τὰ 28 

ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς 
Τραπεζοῦντα, πρανὴς γὰρ ἦν καὶ στενή, ψευδενέδραν 
ἐποιήσαντο" καὶ ἀνὴρ Μυσὸς καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔχων 29 

- - MI , A E] ΄ , M τῶν Κρητῶν παρα δέκα ἔμενεν ἐν λασίῳ χωρίῳ καὶ 

προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσϑαι λανϑάνειν" αἵ 

δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλ- 
καὶ οὐσαι. oí μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφο- 30 

- 5: 

βοῦντο ὡς ἐνέδραν οὖσαν ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ 
κατέβαινεν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἤδη ἱκανὸν ὑπεληλυϑέναι. 
τῷ Μυσῷ ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ κράτος" καὶ ὃς ἐξ- ( qegveqevy θατος U Og 

A , iJ 2 - , 

αναστὰς φεύγει καὶ of σὺν αὐτῷ. καὶ oí μὲν ἄλλοι 81 
- C247 Wm 2! - [, 2 , 

Κρῆτες, ἀλίσκεσϑαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ, ἐκπεσόντες 
— E L2 e A M , 

ἐκ τῆς 0000 εἰς ὕλην κατὰ τὰς νάπας καλινδούμενοι 

ἐσώϑησαν, ὁ Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐβόα 82 
βοηϑεῖν" καὶ ἐβοήϑησαν αὐτῷ, καὶ ἀνέλαβον τετρω- 

, M 32 ΞΘ , 2 , , e 
μένον. καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ποδὰ ἀνεχώρουν βαλλόμενοι ol 

βοηϑήσαντες καὶ ἀντιτοξεύοντές τινες τῶν Κρητῶν. 
οὕτως ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῷ ὄντες. 

e - 
᾿Επεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ Π|]. 

3 » 8. 9 , 5 ; 2 2$ 7 2 , 
ἣν οὔτε τὰ ἐπιτήδεια qv λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον 
εἶναι. καὶ εἰς μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσϑενοῦντας ἐν- 

εβίβασαν καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδας 

καὶ γυναῖκας καὶ τῶν σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν. 
καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν 
στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσϑαι" 
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2 οἵ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο" ἡ δὲ ὁδὸς ὁδοποιημένη ἦν. xa 
ἀφικνοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι πόλιν 

᾿Ελληνίδα ἐπὶ ϑαλάττῃ Σινωπέων ἄποικον ἐν τῇ Κολχέδι, 
8 χώρα. ἐνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρας δέκα" καὶ ἐξέτασις σὺν. 

τοῖς ὅπλοις ἐγίγνετο καὶ ἀριϑμός, καὶ ἐγένοντο ὀκτακισχί-. 

λιοι καὶ ἑξακόσιοι. οὗτοι ἐσώϑησαν. οἵ δὲ ἄλλοι ἀπώ- 
Aovro ὑπό τε τῶν πολεμίων καὶ χιόνος καὶ εἴ τις νόσῳ. 

4 ᾿Ενταῦϑα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμα- 
λώτων ἀργύριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην, ἣν τῷ 
᾿ἡπόλλωνι ἐξεῖλον καὶ τῇ ᾿Εφεσίᾳ ᾿Δρτέμιδι, διέλαβον οἵ 
στρατηγοὶ τὸ μέρος ἕκαστος φυλάττειν τοῖς ϑεοῖς" ἀντὶ 

5 δὲ Χειρισόφου Νέων ὁ "Acwwatog ἔλαβε. Ξενοφῶν οὖν 

τὸ μὲν τοῦ ᾿“πόλλωνος ἀνάϑημα ποιησάμενος ἀνα- 

τίϑησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν ᾿4ϑηναίων ϑησαυρὸν 

καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ Προξένου, ὃς 
6cov Κλεάρχῳ ἀπέϑανε᾽" ξένος γὰρ ἦν αὐτοῦ. τὸ δὲ 
τῆς ̓ ἀρτέμιδος τῆς ̓ Εφεσίας, ὅτ᾽ ἀπήει σὺν “Ἵγησιλάῳ, 

ἐκ τῆς ᾿4σίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδόν, καταλείπει παρὰ 

Μεγαβύξῳ τῷ τῆς ᾿Δρτέμιδος νεωκόρῳ, ὅτι αὐτὸς κιν- 

δυνεύσων ἐδόκει ἰέναι, καὶ ἐπέστειλεν, ἣν μὲν αὐτὸς 
σωϑῇ, αὑτῷ ἀποδοῦναι" ἣν δέ τι πάϑῃ, ἀναϑεῖναι 
ποιησάμενον τῇ 4ρτέμιδι ὅ,τι οἴοιτο χαριεῖσϑαι τῇ 

7959. ἐπεὶ δ᾽ ἔφευγεν ὃ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη 
αὐτοῦ ἐν Σκιλλοῦντι [ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων οὐκι- 
σϑέντος παρὰ τὴν Ὀλυμπίαν] ἀφικνεῖται Μεγάβυξος εἰς, 
Ὀλυμπίαν ϑεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακατα- 
ϑήκην αὐτῷ. Ξενοφῶν δὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ 

8 ϑεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ὃ ϑεός. ἔτυχε δὲ διαρρέων διὰ τοῦ 
χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς. καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ παρὰ 

τὸν τῆς ᾿Δρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς ποταμὸς παραρρεῖ, 
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καὶ ἰχϑύες τε ἐν ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ xóyyow ἐν δὲ 
τῷ ἐν Σκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ ϑῆραι πάντων ὁπόσα 
ἐστὶν ἀγρευόμενα ϑηρία. ἐποίησε δὲ καὶ βωμὸν καὶ 9 
ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ 
δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα ϑυσίαν ἐποίει τῇ 
ϑεῷ, καὶ πάντες oí πολῖται καὶ οἵ πρόσχωροι ἄνδρες 
καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ ϑεὸς 
τοῖς σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τραγήματα, καὶ 
τῶν ϑυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος, καὶ τῶν 
ϑηρευομένων δέ. καὶ γὰρ ϑήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν 10 
ἑορτὴν οἵ vs Ξενοφῶντος παῖδες καὶ οἵ τῶν ἄλλων 

πολιτῶν, οὗ δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες συνεϑήρων᾽ καὶ 
ἡλίσκετο τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ 
ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι. ἔστι δὲ 11 

ἡ χώρα ἧ ἐκ Δακεδαίμονος εἰς Ὀλυμπίαν πορεύονται 
ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ zluóg ἱεροῦ. ἔνι 
δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη δένδρων μεστά, 
ἱκανὰ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς τρέφειν καὶ ἵππους, ὥστε 

καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων ὑποξύγια εὐωχεῖσϑαι. 
περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύϑη 12 
ὅσα ἐστὶ τρωχτὰ ὡραῖα. ὁ δὲ ναὸς ὡς μικρὸς μεγάλῳ 
τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ εἴκασται, καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαρίτ- 

τινον χρυσῷ ὄντι τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. καὶ στήλη ἕστηκε παρὰ 18 
τὸν ναὸν γράμματα ἔχουσα: ΙΕΡΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ 
APTEMIAOZ. TON EXONTA ΚΑΙ KAPIIOTME- 

NON ΤῊΝ MEN A4EKATHN KATAOTEIN EK A- 

ΣΊΟΥ ETOTZ. EK 4E TOT IIEPITTOT TON 

NAON EIIIZKETAZEIN. AN A4E ΤΙΣ MH IIOIHI 

TATTA THI 09EOGI MEAHZEI. 

"Ex Κερασοῦντος δὲ κατὰ ϑάλατταν μὲν éxou(-IV. 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 10 
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Covro οἵπερ καὶ πρόσϑεν, of δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν émo- 
2grvovro. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοις, 
πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τιμησίϑεον τὸν Τραπεζξούντιον 
πρόξενον ὄντα τῶν Μοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες πότερον 

ὡς διὰ φιλίας ἢ διὰ πολεμίας πορεύσονται τῆς χώρας. 
οἵ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διήσοιεν᾽" ἐπίστευον γὰρ τοῖς χω- 

8 ρίοις. ἐντεῦϑεν λέγει ὁ Τιμησίϑεος ὅτι πολέμιοι τού- 
τοις εἰσὶν oL ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. καὶ ἐδόκει καλέσαι 

ἐκείνους, εἰ βούλοιντο συμμαχίαν ποιήσασθαι" καὶ 

ἀ πεμφϑεὶς ὁ Τιμησίϑεος ἧκεν ἄγων τοὺς ἄρχοντας. ἐπεὶ 
δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχον- | 
τες καὶ of στρατηγοὶ τῶν ᾿Ελλήνων᾽ καὶ ἔλεξε Ξενοφῶν, 

δ ἡρμήνευε δὲ Τιμησίϑεος" Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς 

βουλόμεϑα διασωθῆναι πρὸς τὴν ᾿Ελλάδα πεξῇ" πλοῖα, 
γὰρ οὐκ ἔχομεν" κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς oUg ἀκούομεν 

6 ὑμῖν πολεμίους εἶναι. εἰ οὖν βούλεσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν, 
ἡμᾶς λαβεῖν συμμάχους καὶ τιμωρήσασϑαι εἴ τέ ποτε, 

ὑμᾶς οὗτοι ἠδικήκασι, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν ὑπηκόους 
τ εἶναι τούτους. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασϑε πόϑεν 
βαῦϑις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον. πρὸ 
ταῦτα ἀπεκρίνατο ὃ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι κα 

9 βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν συμμαχίαν. "Ayst 
δή, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ví ἡμῶν δεήσεσϑε χρήσασϑαι 
ἂν σύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα, καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τ 

10 ἔσεσϑε ἡμῖν συμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; οἵ δὲ εἶπο 
ὅτι ἵκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ 
ϑάτερα τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, καὶ δεῦρ 
ὑμῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες ὑμῖν συ 
μαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 

11 '"Exi τούτοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες ὥχοντο 
a 
" 

1" 

* 

3 
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ὶ τ A δ ΄ LA , 7 » , 

καὶ qxov τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες τριακόσια πλοῖα μονό- 
, - » L4 

ξυλα καὶ ἐν ἑκάστῳ τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἵ μὲν δύο ἐκ- 
, P i] al 

βάντες εἰς τάξιν ἔϑεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ sic ἐνέμενε. καὶ i2 
οὗ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν; οἵ δὲ μένοντες 

* E] 
ἐξετάξαντο ὧδε. ἔστησαν ἀνὰ ἑἕκατὸν μάλιστα oiov 
χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέρρα πάντες 
λευκῶν βοῶν δασέα, εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ, ἐν δὲ 
τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς ξξπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν λόγχην 
ἔχον, ἔμπροσϑεν δὲ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. χιτωνίσκους 13 
δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος ὡς λινοῦ στρω- 
ματοδέσμου, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη σκύτινα οἷάπερ 
τὰ Παφλαγονικά, κρωβύλον ἔχοντα κατὰ μέσον, ἐγγύ- 
τατα τιαροειδῆῇ᾽ εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις σιδηρᾶς. ἐντεῦϑεν 14 
ω »" N 2 € e V X e 2 , 
ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν sig, of δὲ ἄλλοι ἅπαντες ἐπορεύοντο 
ἄδοντες ἐν ῥυϑμῷ, καὶ διελθόντες διὰ τῶν τάξεων καὶ 
διὰ τῶν ὅπλων τῶν “Ἑλλήνων ἐπορεύοντο εὐϑὺς πρὸς 
τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. 
ὠκεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς Μητροπόλεως 15 
καλουμένης αὐτοῖς καὶ ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσ- 
συνοίκων. καὶ περὶ τούτου ὁ πόλεμος qv' of γὰρ ἀεὶ 
τοῦτ᾽ ἔχοντες ἐδόκουν ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων Moc- 
συνοίκων, καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν τοῦτο, 

ἀλλὰ κοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεονεκτεῖν. εἵποντο δ᾽ 16 
3 - ^ m" e , 7 2 , es^ - 

αὐτοῖς καὶ τῶν λληνων τινὲς, οὐ ταχϑέντες ὑπὸ τῶν 
- 3 A e lod ei Ἁ , 

στρατηγῶν, ἀλλὰ ἁρπαγῆς &vexsv. οὗ δὲ πολέμιοι προσ- 
, bi € 4 : ? Ἁ 3 ? ^ 

ιόντων τέως μὲν ἡσύχαζον" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ 

χωρίου, ἐκδραμόντες τρέπονται αὐτούς, καὶ ἀπέκτειναν 
συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ τῶν συναναβάντων 'EAAj- 

’ 3 787 D Tus Vy e 
νῶν τινᾶς, καὶ ἐδίωκον μέχρι ov εἶδον τοὺς Ελληνας 

βοηϑοῦντας" εἶτα δὲ ἀποτραπόμενοιν ὥχοντο, καὶ ἀπο- 11 
105 
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τεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν ἐπεδείκνυσαν τοῖς 

Ἕλλησι καὶ τοῖς ἑαυτῶν πολεμίοις, καὶ ἅμα ἐχόρευον : 
18 νόμῳ τινὶ ἄδοντες. of δὲ Ἕλληνες μάλα ἤχϑοντο ὅ δτιτούς 

τε πολεμίους ἐπεποιήκεσαν ϑρασυτέρους καὶ ὅτι οἱ ἐξελ- 
ϑόντες "EAAqvsg σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν μάλα ὄντες 
συχνοί" ὃ οὔπω πρόσϑεν ἐπεποιήκεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ. 

19 Ξενοφῶν δὲ συγκαλέσας τοὺς “Ἕλληνας εἶπεν, "Ζνδρε 
στρατιῶται, μηδὲν ἀϑυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων" 
ἴστε γὰρ ὅτι καὶ ἀγαϑὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. 

90 πρῶτον μὲν γὰρ ἐπίστασϑε ὅτι ol μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖ- 
σϑαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἰσιν οἵσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη" 
ἔπειτα δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ ἀμελήσαντες τῆς σὺν 
ἡμῖν τάξεως καὶ ἱκανοὶ ἡγησάμενοι εἶναι σὺν τοῖς βαρ- 
βάροις ταὐτὰ πράττειν ἅπερ σὺν ἡμῖν δίκην δεδώκασιν" 
ὥστε αὖϑις ἧττον τῆς ἡμετέρας τάξεως ἀπολείψονται.. 

91 ἀλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρασκευάξεσϑαι ὅπως καὶ τοῖς φίλοις 

οὖσι τῶν βαρβάρων δόξετε Mor" αὐτῶν εἶναι καὶ 

τοῖς πολεμίοις δηλώσετε ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μα 
χοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε τοῖς ἀτάκτοις ἐμάχοντο. 

22 Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν" τ 
δὲ ὑστεραίᾳ ϑύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστήσαν- 
τες, ὀρϑίους τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρ 
βάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι ἐπο- 
ρεύοντο τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων [ὀρϑίω 

ἔχοντες, ὑπολειπομένου δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶ 
283 ὁπλιτῶν. ἦσαν γὰρ τῶν πολεμίων ot εὔξωνοι κατ 

τρέχοντες τοῖς λίϑοις ἔβαλλον. τούτους ἀνέστελλον 

τοξόται καὶ πελτασταί. oí δ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντ 
πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ’ οὗ τῇ προτεραίᾳ 
βάρβαροι ἐτρέφϑησαν καὶ ol σὺν αὐτοῖς" ἐνταῦϑα γὰ 
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X πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι. τοὺς μὲν οὖν πελ- 94 
᾿αστὰς ἐδέξαντο οἵ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ 
ἐγγὺς ἦσαν οἱ ὁπλῖται, ἐτρέποντο. καὶ οἵ μὲν πελ- 
ασταὶ εὐθὺς εἵποντο διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν πόλιν, 
τ δὲ ὁπλῖται ἐν τάξει εἴποντο. ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς 25 
αἷς τῆς Μητροπόλεως οἰκίαις, ἐνταῦϑα oí πολέμιοι 
μοῦ δὴ πάντες γενόμενοι ἐμάχοντο καὶ ἐξηκόντιξον 
οἷς παλτοῖς, καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες παχέα μακρά, 
σα ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις, τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνεσϑαι 
X χειρός. ἐπεὶ δὲ ovy ὑφίεντο οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ ὁμόσε 26 
χώρουν, ἔφευγον οἵ βάρβαροι καὶ ἐντεῦϑεν λείποντες 
ἴπαντες τὸ χωρίον. ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν Ó ἐν τῷ 
ιόσσυνι τῷ ἐπ᾽ ἄκρου ὠκοδομημένῳ, ὃν τρέφουσι πάν- 
ἐς κοινῇ αὐτοῦ μένοντω καὶ φυλάττουσιν, οὐκ ἤϑελεν 
ξελθεῖν, οὐδὲ ὁ ἐν τῷ πρότερον αἱρεϑέντι χωρίῳ, 
(AA. αὐτοῦ σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύϑησαν. ot δὲ 91 
Ἕλληνες διαρπάξοντες τὰ χωρία εὕρισκον ϑησαυροὺς 
ν ταῖς οἰκίαις ἄρτων νενημένων περυσινούς, ὡς ἔφασαν 
( Μοσσύνοικοι, τὸν δὲ νέον σῖτον ἔτι σὺν τῇ καλάμῃ 
ἱποκείμενον᾽" ἦσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. καὶ δελφίνων 28 
μάχη ἐν ἀμφορεῦσιν εὑρίσκετο τεταριχευμένα καὶ 
τέαρ ἐν τεύχεσι τῶν δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο οἵ Moc- 
ὐνούκον καϑάπερ ob Ἕλληνες τῷ ἐλαίῳ" κάρυα δὲ ἐπὶ 29 
ὧν ἀνώγεων ἦν πολλὰ τὰ πλατέα οὐκ ἔχοντα δια- 
ρυὴν οὐδεμίαν. τούτων καὶ πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο 
ψοντες καὶ ἄρτους ὀπτῶντες. οἶνος δὲ εὑρίσκετο ὃς 
ἔκρατος μὲν ὀξὺς ἐφαίνετο εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηρύτη- 
0g, κερασϑεὶς δὲ εὐώδης τε καὶ ἡδύς. 

Οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦϑα ἐπο- 80 
εύοντο εἰς τὸ πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς 
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συμμαχήσασι τῶν Moccvvoíxov. ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα 
παρῇσαν χωρία τῶν σὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, τὰ 
εὐπροσοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἵ δὲ ἑκόντες προσεχώ- 

ϑιρουν. τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἦν τῶν χωρίων. ἀπεῖχον 
at πόλεις ἀπ᾿ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα, αἷ δὲ πλέον 
αἱ δὲ μεῖον: ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων συνήκουον εἰς 
τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως" οὕτως ὑψηλή τε καὶ 

32 κοίλη ἡ χώρα ἦν. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις 
ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σι- 

τευτούς, τεϑραμμένους καρύοις ἑφϑοῖς, ἁπαλοὺς καὶ 

λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος 
καὶ τὸ πλάτος εἶναι, ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμ- 

88 προσϑὲν πάντα ἐστιγμένους ἀνϑέμια.  ἐξήτουν δὲ καὶ 
ταῖς ἑταίραις ἃς ἦγον οἵ Ἕλληνες ἐμφανῶς συγγίψνεσθϑαι" - 

84 νόμος γὰρ ἦν οὗτος σφίσι. λευκοὶ δὲ πάντες οἵ ἄνδρες, 
καὶ αἷ γυναῖκες. τούτους ἔλεγον οἷ στρατευσάμενοι Bag. 
βαρωτάτους διελϑεῖν καὶ πλεῖστον τῶν ᾿Ελληνικῶν vó- 

μῶν κεχωρισμένους. ἔν vs γὰρ ὄχλῳ ὄντες ἐποίουν 
ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν ἐρημίᾳ ποιήσειαν, μόνοι τε ὄντες 
ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ ἄλλων ὄντες, διελέγοντό | 
τε αὐτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ ὠρχοῦντο ἐφιστά- 
ὑξνον ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι. 

V. Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἵ Ἕλληνες, διά ve τῆ 
πολεμίας καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύϑησαν ὀκτὼ σταϑμούς 
καὶ ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας. οὗτοι ὀλέγοι τε ἦσα 
καὶ ὑπήκοοι τῶν MoGcvvoíxov, καὶ ὁ βίος ἦν vol 
πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας. ἐντεῦϑεν ἀφικνοῦντο 

4 εἰς Τιβαρηνούς. ἡ δὲ τῶν Τιβορήνενι χώφα πολὺ ἦι 

πεδινονεεραι καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ ϑαλάττῃ ἧττον ἐρυμνά 
καὶ οἵ στρατηγοὶ ἔχρῃξον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν 
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3 . ' EH ^ , Ἃ * , LOC: ' καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆναί τι, καὶ và ξένια ἃ ἤκε παρὰ 
Τιβαρηνῶν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐπιμεῖναν κελεύσαντες 
ἔστε βουλεύσαιντο ἐϑύοντο. καὶ πολλὰ καταϑυσάντων 
τέλος ἀπεδείξαντο οὗ μάντεις πάντες γνώμην ὅτι οὐδαμῇ 
προσίοιντο οἱ ϑεοὶ τὸν πόλεμον. ἐντεῦϑεν δὴ τὰ ξένια 
t| , M e iJ , F , € , 

ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὰ φιλίας πορευόμενον δύο ἡμέρας 
ἀφίκοντο εἰς Κοτύωρα πόλιν ᾿Ελληνίδα, Σινωπέων 
ἄποικον, οὐσαν δ᾽ ἐν τῇ Τιβαρηνῶν χώρα. 

[Μέχρι ἐνταῦϑα ἐπέξευσεν ἡ στρατιά. πλῆϑος τῆς 
, - e - E) ' - 5, - , P/4 

καταβασεῶς τῆς 000v ἀπο τῆς ἕν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι 

εἰς Κοτύωρα σταϑμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρασάγγαι 
ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι 

A δ , , - 2 Ἁ - 9 - 

καὶ ἑξακόσιοι, χρόνου πλῆϑος ὀκτὼ μῆνες.) ἐνταῦϑα 

ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα πέντε. ἐν δὲ ταύταις πρῶ- 
τον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἔϑυσαν, καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ 
P er - € , ἣν CAES voe , 1 
éQvog ἑκαστοι τῶν EAAqvov καὶ ἀγῶνας γυμνιίκους. τὰ 

δ᾽ ἐπιτήδεια ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ 
δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν᾽ οὐ γὰρ παρεῖχον 
ἀγοράν, οὐδ᾽ εἰς τὸ τεῖχος τοὺ: ἀσϑενοῦντας ἐδέχοντο. 

Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβού- 
μενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, ἦν γὰρ 
ἐχείνων καὶ φόρον ἐκείνοις ἔφερον, καὶ περὶ τῆς χώρας, 
e Pd , A. 3 , . Ἁ 

ὃτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ ἐλϑόντες εἰς τὸ στρατόπεδον 

ἔλεγον" προηγόρει δὲ “Εχατώνυμος δεινὸς νομιξόμενος 
3 , A e m V Οὐ ν - e εἶναι λέγειν. Ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ 

τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντας τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε 

“Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ συνησθϑησομέ- 
vovg ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν, 
πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. ἀξιοῦμεν δὲ “Ἕλληνες 
Pd A ? M € a£ ^ Pd e , 2 Ἁ , 

ὄντες καὶ αὐτοὶ v ὑμῶν ovrov EAÀqvov ἀγαθὸν μὲν 

3 

T 

E | 

9 
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TL πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν" οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν 
10 πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες. Κοτυωρῖται δὲ οὗ- 

voL εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι, καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς 
αὐτοῖς ταύτην παραδεδώχαμεν βαρβάρους ἀφελόμενοι" 
διὸ καὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον καὶ 
Κερασούντιοι καὶ Τραπεξούντιοι" ὥστε ὅ,τι ἂν τούτους 

11 κακὸν ποιήσητε ἡ Σινωπέων πόλις νομίξει πάσχειν. νῦν 
δὲ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν πόλιν βίᾳ παρεληλυϑύτας 
ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐκ τῶν χωρίων Bc 

1 λαμβάνειν ὧν ἂν δέησϑε οὐ πείϑοντας. ταῦτ᾽ οὖν οὐκ 
9 » Ἁ - , , Ü e ^" , 

ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιήσετε, ἀνάγκη ἡμῖν καὶ Κορύ- 

λαν καὶ Παφλαγόνας καὶ ἄλλον ὅντινα ἂν δυνώμεϑα 
φίλον ποιεῖσϑαι. 

18 Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ξενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρατιω- 
- 3 ς Ὡ , 2. er er , | 

τῶν εἶπεν, Hyusig δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν ἀγα- — 
» e ^ , , ^ er 3 

πῶντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεϑα καὶ τὰ ὅπλα οὐ 

γὰρ ἦν δυνατὸν ἅμα τε χρήματα ἄγειν καὶ φέρειν 
14 καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι. καὶ νῦν ἐπεὶ εἰς τὰς EAAq- 

νίδας πόλεις ἤλθομεν, ἐν Τραπεζξζοῦντι μέν, παρεῖχον - 

γὰρ ἡμῦν ἀγοράν, ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, 
καὶ ἀνθ’ ὧν ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ξένια ἔδωκαν τῇ 6voa- - 
τιᾷ, ἀντετιμῶμεν αὐτούς, καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος ἦν 
τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεϑα᾽ τοὺς δὲ πολεμίους 
αὐτῶν ἐφ᾽ oUg αὐτοὶ ἡγοῖντο κακῶς ἐποιοῦμεν ὅσον 

15 ἐδυνάμεϑα. ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν 
ἔτυχον᾽ πάρεισι γὰρ ἐνθάδε oUg ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ 

16 φιλίαν ἡ πόλις συνέπεμψεν. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες ἀγορὰν 
ED P , LÀ » LE , 

μὴ ἔχωμεν, ἄν ve eig βάρβαρον γῆν ἂν τε εἰς Ἑλληνίδα, 

17 οὐχ ὕβρει ἀλλὰ ἀνάγκῃ λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. καὶ 
Καρδούχους καὶ Ταόχους καὶ Χαλδαίους καίπερ βασιλέως 
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οὐχ ὑπηχόους ὄντας ὕμως καὶ μάλα φοβεροὺς ὄντας 
πολεμίους ἐκτησάμεϑα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν 
τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. Μάκρωνας δὲ 18 
καίπερ βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο 
παρεῖχον, φίλους τὲ ἐνομίξομεν εἶναι καὶ βίᾳ οὐδὲν 

ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων. Κοτυωρίτας δέ, ovg ὑμετέρους 19 

φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἰσιν" 
οὐ γὰρ ὡς φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν, ἀλλὰ κλείσαντες 
τὰς πύλας οὔτε εἴσω ἐδέχοντο οὔτε ἔξω ἀγορὰν ἔπεμ- 
z0v' ἡἠτιῶντο δὲ τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴν τούτων 
αἴτιον εἶναι. ὃ δὲ λέγεις βίᾳ παρελϑόντας σκηνοῦν, 20 
ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασϑαι" 

ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέῳγον τὰς πύλας, ἧ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ 
τὸ χωρίον ταύτῃ εἰσελθόντες ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον 
ἐποιήσαμεν, σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις oí κάμνοντες 
χὰ αὑτῶν δαπανῶντες, καὶ τὰς πύλας φροῦρο ὕμεν, 02:02 

μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὦσιν οἵ κάμνοντες ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασϑαιν ὅταν βουλώμεϑα. ot δὲ 51 

ἄλλοι, ὡς ὁρᾶτε, σκηνοῦμεν ὑπαίϑριοι ἐν τῇ τάξει, παρ- 

εσκευασμένοι, ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν, ἂν 

δὲ κακῶς, ἀλέξασϑαι. ἃ δὲ ἠπείλησας ὡς ἣν ὑμῖν δοκῇ 22 

Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας συμμάχους ποιήσεσϑε ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ ἣν μὲν ἀνάγκη ἢ πολεμήσομεν καὶ ἀμφο- 
τέροις" ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις ὑμῶν ἐπολε- 
μήσαμεν" ἂν δὲ δοκῇ ἡμῖν καὶ φίλον ποιεῖσϑαι τὸν Πα- 
φλαγόνα --- ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιϑυμεῖν τῆς ὑμετέ- 28 
ρας πόλεως καὶ χωρίων τῶν ἐπιϑαλαττίων ---πειρασόμεϑα 

συμπράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιϑυμεῖ φίλοι γίγνεσϑαι. 
Ἔκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἵ συμπρέσβεις 24 

τῷ Ἑκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρ- 
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ελϑὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι 
(i 3 ' 7 ΄ e , , 
ἥκοιεν ἀλλὰ ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι εἰσί. καὶ ἕενίοις, 
ἣν μὲν ἔλϑητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ δεξόμεϑα, 
νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ἃ δύνανται" 
e - Ἁ , kJ —- 3 t , , , , 

25 ὁρῶμεν γὰρ παντα ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέγετε. ἐκ τούτου ξένιά 

τε ἔπεμπον οἷ Κοτυωρῖται καὶ οὗ στρατηγοὶ τῶν Ελλήνων 

ἐξένιξον τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις, καὶ πρὸς ἀλλή-. 
λους πολλά τε καὶ φιλικὰ διελέγοντο τά τε ἄλλα καὶ περὶ ὁ 

» E , , 7 

τῆς λοιπῆς πορείας ἀνεπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι ἐδέοντο. 
VI. Ταύτῃ uiv τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῇ 

δὲ ὑστεραίᾳ συνέλεξαν οἵ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας. 
καὶ ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέ- 

σαντας τοὺς Σινωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε γὰρ πεζῇ δέοι 
πορεύεσϑαι, χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι οἵ Σινωπεῖς" ἔμ- 
πείροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας" εἴτε κατὰ ϑάλατταν, — 

προσδεῖν ἐδόκει Σινωπέων" μόνοι γὰρ ἂν ἐδόκουν (xovol 
2 εἶναι πλοῖα παρασχεῖν ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. καλέσαν- 

τες οὖν τοὺς πρέσβεις συνεβουλεύοντο, καὶ ἠξίουν "EA- 
ληναξ ὄντας Ἕλλησι τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ 
εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν. 

8 ᾿δναστὰς δὲ “Εκατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο ᾿ 
περὶ οὗ εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον ποιήσοιντο, 
ὅτι οὐχ ὡς τοῖς Ἕλλησι πολεμησόντων σφῶν εἴποι, ἀλλ᾽ 
ὅτι ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι τοὺς “Ἕλληνας 

αἱρήσονται. ἐπεὶ δὲ συμβουλεύειν ἐκέλευον, ἐπευξάμενος 
4 εἶπεν ὧδε. Εἰ μὲν συμβουλεύοιμι ἃ βέλτιστα μοι δοκεῖ 

Ei , EE, N , NW , , 
εἶναι, πολλά μοι καὶ ἀγαϑὰ γένοιτο" ei δὲ μή, τἀναντία. 

e M Eo M N , 5 » 
αὕτη γὰρ ἡ ἱερα συμβουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ μον 

παρεῖναι" νῦν γὰρ δὴ ἂν μὲν εὖ συμβουλεύσας φανῶ, 

πολλοὶ ἔσονται οἵ ἐπαινοῦντές με, ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ 
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2! L4 5 e 

ἔσεσϑε oí καταρώμενοι. πράγματα uiv ovv οἶδ᾽ ὅτι 8 
πολὺ πλείω ἕξομεν, ἐὰν κατὰ ϑάλατταν κομίξζησϑε᾽ ἡμᾶς 
γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα zogítsvw ἣν δὲ κατὰ γῆν στέλ- 
λησϑε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι. ὅμως δὲ — 
λεχτέα ἃ γιγνώσκω" ἔμπειρος γάρ εἰμι καὶ τῆς χώρας 6 
τῆς Παφλαγόνων καὶ τῆς δυνάμεως. ἔχει γὰρ ἀμφότερα, 

x«l πεδία κάλλιστα καὶ ὄρη ὑψηλότατα. καὶ πρῶτον ἢ 
€ Ἁ ^ uiv οἶδα εὐθὺς ἡ τὴν εἰσβολὴν ἀνάγκη ποιεῖσθαι" οὐ 

M » E A 5e M , s^ p - e - 
γὰρ ἔστιν &AÀm ἢ ἢ τὰ κέρατα τοῦ ὄρους τῆς 0000 

X ue Ἃ P5 e , τὰ Hy , 4 
καϑ' ἑκατερὰ ἔστιν υὑψηλα, ἃ κρατεῖν κατέχοντες καὶ 

, 34» , T , M ἢ DE 
πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ &v' τούτων δὲ κατεχομένων οὐδ 

ἂν oí πάντες ἄνϑρωποι δύναιντ᾽ ἂν διελθεῖν, ταῦτα 
δὲ καὶ δείξαιμι ἄν, εἴ μοί τινα βούλεσϑε συμπέμψαι. 

ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα καὶ ἱππείαν ἣν αὐτοὶ 8 
oí βάρβαροι νομίξουσι κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασι- 

, —- * ^ 

λέως ἱππείας. καὶ νῦν οὗτοι ov παρεγένοντο βασιλεῖ 
- 2 * PT mbar. A 3 -“ E] bI 

καλοῦντι, ἀλλὰ μεῖξον φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. εἰ 059 

καὶ δυνηϑεῖτε τά τε ὄρη κλέψαι ἢ φϑάσαι λαβόντες καὶ 
, - ’ ^ , , [y , , 

ἐν τῷ πεδίῳ κρατῆσαι μαχόμενοι vovg vs ἱππέας τού- 
a —- , , *? , [id 25 N Ἁ 

τῶν καὶ πεζῶν μυριάδας πλέον ἡ δώδεκα, ἡξετε ἐπὶ vovg 

ποταμούς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, svQgoc τριῶν 
πλέθρων, ὃν χαλεπὸν οἶμαι διαβαίνειν ἄλλως τε καὶ 

πολεμίων πολλῶν ἔμπροσϑεν ὄντων, πολλῶν δὲ ὄπισϑεν 
ἑπομένων" δεύτερον δὲ ow, τρέπλεϑρον ὡσαύτως" 

, λον 3 - " , τι 3 ^ 

τρίτον δὲ 4Avv, ov μεῖον δυοῖν σταδίοιν, Ov ovx ἂν 

δύναισϑε ἄνευ πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ τίς ἔσται ὁ 
, ς 2 LA i] e , 2 » 9 

παρέχων; ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ Παρϑένιος ἄβατος" ἐφ 
ὃν ἔλθϑοιτε ἄν, εἰ τὸν "MAvv διαβαίητε. ἐγὼ μὲν ovvio 
οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίξω τὴν πορείαν ἀλλὰ παντά- 
πασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε, ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς 
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Σινώπην παραπλεῦσαι, ἐκ Σινώπης δὲ εἰς Ἡράκλειαν" 
ἐξ Ηρακλείας δὲ οὔτε πεξῇ οὔτε κατὰ ϑάλατταν ἀπορία" 
πολλὰ γὰρ καὶ πλοῖα ἐστὶν ἐν Ἡρακλείᾳ. 

t1 Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔλεξεν, of μὲν ὑπώπτευον φιλίας 
ἕνεκα τῆς Κορύλα λέγειν" καὶ γὰρ ἦν πρόξενος αὐτῷ" 
οὗ δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν συμβουλὴν ταύ- 
vqv' οἵ δὲ ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς μὴ 
πεζῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων τι χώραν κακὸν ἐργάξζοιντο. 
of δ᾽ ovv "EAAqveg ἐψηφίσαντο κατὰ ϑάλατταν τὴν πο- 

12 ρείαν ποιεῖσϑαι. μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν εἶπεν, Ὦ, Σινω- 
πεῖς, of μὲν ἄνδρες ἥρηνται πορείαν ἣν ὑμεῖς συμβου- 

λεύετε" οὕτω δὲ ἔχει" εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσϑαι μέλλει ἱκανὰ 
ὡς ἀριϑμῷ ἕνα μὴ καταλείπεσϑαι ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν 
πλέοιμεν᾽ εἰ δὲ μέλλοιμεν ob μὲν καταλείψεσϑαι οἵ δὲ 

18 πλεύσεσϑαι, οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. γιγνώσκομεν 
γὰρ ὅτι ὅπου μὲν ἂν κρατῶώμεν, δυναίμεϑ'᾽ ἂν καὶ σώξε- 
σϑαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν" εἰ δέ που ἥττους τῶν πολε- 
μίων ληφϑησόμεϑα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ 
ἐσόμεϑα. ἀκούσαντες ταῦτα οἵ Σινωπεῖς ἐκέλευον πέμπειν 

14 πρέσβεις. καὶ πέμπουσι Καλλίμαχον ᾿ἀρκάδα καὶ ᾿24ρί- 
arva ϑηναῖον καὶ Σαμόλαν Aqoeuóv. καὶ οἵ μὲν ὥχοντο. 

15 Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ Ξενοφῶντι, ὁρῶντι uiv 
ὁπλίτας πολλοὺς τῶν "EAMQvov, ὁρῶντι δὲ καὶ πελτα- 
στὰς πολλοὺς καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ ἱππέας 

δὲ καὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν τριβὴν ἱκανούς, ὄντας δ᾽ ἐν 
τῷ Πόντῳ, ἔνϑα οὐκ ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη 
δύναμις παρεσκευάσϑη, καλὸν αὐτῷ ἐδόκει εἶναι καὶ - 
χώραν καὶ δύναμιν τῇ Ἑλλάδι προσχτήσασϑαι πόλιν 

16 κατοικίέσαντας. καὶ γενέσϑαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, 
καταλογιξομένῳ τό τε αὑτῶν πλῆϑος καὶ τοὺς περι- 
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οἰκοῦντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοι ἐθύετο πρίν 

τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν Σιλανὸν παρακαλέσας τὸν 
Κύρου μάντιν γενόμενον τὸν ᾿μπρακιώτην. 0 δὲ Σιλα- 17 
νὸς δεδιὼς μὴ γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ 

, , 1 , , e ne - στρατιά, ἐκφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι Ξενοφῶν 
βούλεται καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι 

xe CET. M , , 9 ῖΝ 

καὶ ἑαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασϑαι. αὐτὸς 18 
δ᾽ ὁ Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν Ελλάδα 
ἀφικέσϑαι" ove γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τρισχιλίους δα- 

Ἁ e AJ , € , 2 , , ΄ 

θεικοὺυς ὁτὲ τὰς δέκα ἡμέρας ἡληϑευσε ϑυόμενος Κυρῷ, 

διεσεσώκει. τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν 19 
ἐδόκει βέλτιστον εἶναι καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. 
Τιμασίων δὲ ὁ ΖΔαρδανεὺς καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς 
ἐμπόρους τινὰς παρόντας τῶν Ἡρακλεωτῶν καὶ Σινω- 
πέων λέγουσιν ὅτι εἰ μὴ ἐκποριοῦσι τῇ στρατιᾷ μισϑὸν 
ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει 

, , Ἢ ^ , , NV 

μεῖναι τοσαύτη δύναμις ἐν τῷ Πόντῳ" βούλεται γὰρ 

Ξενοφῶν καὶ ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν ἔλθῃ τὰ πλοῖα, 
K 2 P 2 , e" mETM ^ M € d τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης τῇ στρατιᾷ, ἴάνδρες, νῦν μὲν δὁρῶ- 20 

μὲν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ 
? , » 9 , 2 ^ , * , 

ἐπιτήδεια καὶ οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί τι τοὺς οἴκοι" 

εἰ δὲ βούλεσϑε τῆς κύκλῳ χώϑας περὶ τὸν Πόντον οἷ- 
κουμένης ἐκλεξάμενοι ὁποίαν (&v» βούλησϑε κατασχεῖν, 
καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι οἴκαδε, τὸν δ᾽ ἐθέλοντα 
μένειν αὐτοῦ, πλοῖα δ᾽ ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ὅπῃ ἂν 
βούλησϑε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε. ἀκούσαντες ταῦτα 21 
oí ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι" συνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς 
Τιμασίων ὁ Ζίαρδανεὺς Εὐρύμαχόν τι τὸν Ζαρδανέα 
καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐροῦντας. Σι- 

- A LM S - - 3 , , 

νωπεῖς δὲ καὶ Πρακλεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι 



158 LIB. V. CAP. VI. 

πρὸς τὸν Τιμασίωνα καὶ κελεύουσι προστατῆσαι λα- 
22 βόντα χρήματα ὅπως ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά. ὁ δὲ ἄσμενος 

ἀκούσας ἐν συλλόγῳ τῶν στρατιωτῶν ὄντων λέγει τάδε. 
Οὐ δεῖ προσέχειν μονῇ, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ τῆς ᾿Ελλάδος 
οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖσϑαι. ἀκούω δέ τινας ϑύεσϑαι 

23 ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ ὑμῖν λέγοντας. ὑπισχνοῦμαι Ób ὑμῖν, 
ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ νουμηνίας μισϑοφορὰν παρέξειν κυξι- 
κηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός" καὶ ἄξω ὑμᾶξ εἰς τὴν Τρῳάδα, 
ἔνϑεν καί εἰμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις" 

44 ἑκόντες γάρ μὲ δέξονται. ἡγήσομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔνϑεν 

πολλὰ χρήματα λήψεσϑε. ἔμπειρος δέ εἰμι τῆς Αἰολίδος 
καὶ τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Τρῳάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου 
ἀρχῆς πάσης, τὰ μὲν διὰ τὸ ἐκεῖϑεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ 
τὸ συνεστρατεῦσϑαι ἐν αὐτῇ σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Ζερ- 

Ως κυλίδα. ἀναστὰς αὖϑις Θώραξ [0 Βοιώτιος], ὃς περὶ 

στρατηγίας Ξενοφῶντι ἐμάχετο, ἔφη, εἰ ἐξέλθοιεν ἐκ 

τοῦ Πόντου, ἔσεσϑαι αὐτοῖς Χερρόνησον χώραν καλὴν 
καὶ εὐδαίμονα ὥστε (ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ ἐνοικεῖν, 
τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε. γελοῖον δὲ εἶναι 
ἐν τῇ Ἑλλάδι οὔσης χώραξ πολλῆς καὶ ἀφϑόνου ἐν τῇ 

28 βαρβάρων μαστεύειν. ἔστε δ᾽ ἄν, ἔφη, ἐκεῖ γένησϑε, 
κἀγὼ καϑάπερ Τιμασίων ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισϑο- 
φοράν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι of 'Hoa- 
κλεῶται καὶ οἵ Σινωπεῖς ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐχπλεῖν. 

270 δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ ἐσίγα. ἀναστὰς δὲ Φιλήσιος 
καὶ Δύκων οἵ ᾿᾽Ζχαιοὶ ἔλεγον ὡς δεινὸν εἴη ἰδίᾳ μὲν 
Ξενοφῶντα πείθειν τε καταμένειν καὶ ϑύεσϑαι ὑπὲρ 
τῆς μονῆς [μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ]. εἰς δὲ τὸ κοινὸν 
αηδὲν ἀγορεύειν περὶ τούτων. ὥστε ἠναγκάσϑη ὁ Ξενο- 

28 φῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν τάδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ϑύομαι, 
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e 6 * e , , xy ὧδ ἃ ς - τ δ μὲν ὡς ὁρᾶτε ὁπόσα δύναμαι καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ 
ἐμαυτοῦ ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ λέγων καὶ νοῶν καὶ 
πράττων ὁποῖα μέλλει ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα 
L4 2 , N ἣν 2 , M 2 b , 
ἔσεσθαι καὶ ἐμοί, καὶ vov ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου 

εἰ ἄμεινον εἴη ἄρχεσϑαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν 
περὶ τούτων ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσϑαι τοῦ πράγματος. 
Σιλανὸς δέ μοι ὁ μάντις ἀπεκρίνατο τὸ μὲν μέγιστον, τὰ 29 
ἱερὰ καλὰ εἶναι" ἤδει γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ἄπειρον ὄντα διὰ 

τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς" ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς 

φραίνοιτό τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς ἄρα γιγνώσκων 
(i 9... ἃ , , , 1 ς - “9. 

0T, αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν μὲ πρὸς ὑμᾶς. ἐξήνεγεπε 

γὰρ τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη 
οὐ πείσας ὑμᾶς. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦντας ὑμᾶς, 80 

» , v 

τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν ἀφ᾽ ov ἂν γένοιτο ὥστε λαβόντας 
f lod , a A , 3 ^" Pd * X 

ὑμᾶς πόλιν TOV μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν ἤδη, τὸν δὲ 

ἡ βουλόμενον, ἐπεὶ κτήσαιτο ἱκανὰ ὥστε καὶ τοὺς écv- 
- , 2 m" , 2 b! No € ni Cus uy 1 ^ ^ 

rov οἰκείους ὠφελῆσαί τι. ἐπεὶ δὲ ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα 31 

πέμποντας Ἡρακλεώτας καὶ Σινωπέας ὥστε ἐκπλεῖν, καὶ 
μισϑὸν ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, 
καλόν μοι δοκεῖ εἶναι σωζομένους ἔνϑα βουλόμεϑα 
μισϑὸν τῆς εὐπορίας λαμβάνειν, καὶ αὐτός τε παύομαι 
ἐκείνης τῆς διανοίας, καὶ ὁπόσοι πρὸς ἐμὲ προσῇσαν 
λέγοντες ὡς χρὴ ταῦτα πράττειν, παύεσϑαί φημι χρῆναι. 

οὕτω γὰρ γιγνώσκω" ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ ὥσπερ 32 
νυνὶ δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ ἐπι- 
γήδεια᾽ ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἐστι καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ 

» e , , ? Ἢ iJ ^ 

τῶν ἡττόνων" διασπασϑέντες δ᾽ ἂν καὶ κατὰ μικρὰ 
, » , » 5») 1 , 

γενομένης τῆς δυναμεῶς οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύυναισϑε λαμ- 

βάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. δοκεῖ οὖν μοι 83 
ἥπερ ὑμῖν, ἐκπορεύεσϑαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, καὶ ἐάν τις 
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μέντοι ἀπολιπὼν ληφϑῇ πρὶν iv ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν 
τὸ στράτευμα, κρίνεσϑαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. καὶ ὅτῳ. 
δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. 

340 δὲ Σιλανὸς ἐβόα, καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίκαιον 
εἴη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. ot δὲ στρατιῶται οὐκ 
ἠνείχοντο, ἀλλ᾽ ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ λήψονται ἀπο- 

35 διδράσκοντα, τὴν δίκην ἐπιϑήσοιεν. ἐντεῦϑεν ἐπεὶ 
ἔγνωσαν ot Ἡρακλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον εἴη καὶ 
Ξενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη, τὰ μὲν πλοῖα πέμπουσι, 
τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ Θώρακι 

36 ἐφψευσμένοι ἦσαν [τῆς μισϑοφορᾶς]. ἐνταῦϑα δὲ ἐκ- 

πεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδέδισαν τὴν στρατιὰν ol τὴν 
μισϑοφορὰν ὑπεσχημένοι. παραλαβόντες οὖν οὗτοι καὶ 
τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς οἷς ἀνεκεκοίνωντο ἃ πρόσϑεν 
ἔπραττον, πάντες δ᾽ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ζσιναίου,, 
ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρατήγει, Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρῆν, 
ἔρχονται πρὸς Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι 
αὐτοῖς, καὶ δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, ἐπεὶ ὦ 

81 πλοῖα ἔστι, καὶ κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν. 4 ἰήτου 
δὲ ὑιδοῦς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. Ξενοφῶν δὲ 
ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων εἴποι εἰς τὴν στρατιών᾽ 
ὑμεῖς δὲ συλλέξαντες, ἔφη, εἰ βούλεσϑε, λέγετε. ἐνταῦϑα 
ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ ΖΙαρδανεὺς γνώμην οὐκ ἐκ- 
κλησιάζειν ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον λοχαγοὺς πρῶτο 
πειρᾶσϑαι πείϑειν. καὶ ἀπελθόντες ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

VIL Ταῦτα οὖν οἵ στρατιῶται ἀνεπύϑοντο ταραττό- 
μενα. καὶ ó Νέων λέγει ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπεικὼς τοὺς 

ἄλλους στρατηγοὺς διανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιώτα 

2 ἐξαπατήσας πάλιν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσαντες δ᾽ οἵ στρα- 

τιῶται χαλεπῶς ἔφερον, καὶ σύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ 
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κύκλοι συνίσταντο, καὶ μάλα φοβεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν 
οἷα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν καὶ τοὺς 

ἀγορανόμους" [ὅσον μὴ εἰς τὴν ϑάλατταν κατέφυγον 
κατελεύσϑησαν.] ἐπεὶ δὲ ἠσθάνετο Ξενοφῶν, ἔδοξεν αὐτῷ 3 
ὡς τάχιστα συναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι 
συλλεγῆναι αὐτομάτους" καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα συλ- 
᾿έξαι ἀγοράν. οἵ δ᾽ ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, συνέδρα- 4 
μον καὶ μάλα ἑμοίμως. ἐνταῦϑα Ξενοφῶν τῶν μὲν στρα- 
τηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτι ἦλϑον πρὸς αὐτόν, λέγει δὲ ὧδε. 

᾿ἀχούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐμὲ ὡς ἐγὼ s 
ἴρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκού- 
σατε οὖν μου πρὸς ϑεῶν, καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι 
ἀδικεῖν, οὐ χρή μὲ ἐνθένδε ἀπελϑεῖν molv ἂν δῶ δί- 
κην" ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἵ ἐμὲ διαβάλλοντες, 
οὕτως αὐτοῖς χρῆσϑε͵ ὥσπερ ἄξιον. ὑμεῖς δέ, ἔφη, ἴστε 6 
δήπου ὅϑεν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι 
ἐὰν μέν τις εἰς τὴν Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν 
δεῖ πορεύεσϑαι᾽ ἣν δέ τις βούληται εἰς τοὺς βαρβάρους, 
γοὔμπαλιν πρὸς ἕω. ἔστιν οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο 
ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνϑεν μὲν ἀνίσχει, δύεται 

δὲ ἐνταῦϑα, ἔνϑα δὲ δύεται, ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦϑεν; 
ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό ys ἐπίστασθε ὅτι βορέας μὲν ἔξω Ἰ 
τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ελλάδα φέρει, νότος Ób εἴσω εἰς 

Φᾶσιν, καὶ λέγεται, ὅταν βορρᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ 
εἰσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. τοῦτ᾽ οὖν ἔστιν ὅπως τις ἂν 
ὑμᾶς ἐξαπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν ὁπόταν νότος πνέῃ; 
ἀλλὰ γὰρ ὁπόταν γαλήνη ἡ ἐμβιβῶ. οὐκοῦν ἐγὼ μὲν 8 
ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν. 
πῶς ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς σὺν ἐμοὶ πλεῖν 
ἡ βουλομένους ἢ ἐξαπατήσας ἄγοιμι; ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς 9 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 11 
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ἐξαπατηϑέντας καὶ γοητευϑέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκευν εἰς 
Φᾶσιν" καὶ δὴ ἀποβαίνομεν εἰς τὴν χώραν" γνώσεσϑε 
δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἐστέ" καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι 
ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς, ὑμεῖς δὲ οἵ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς 
μυρίων ἔχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν ἀνὴρ μᾶλλον δοίη 
δέώκην ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος; 

10 ἀλλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἵ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιϑίων κἀμοὶ 
φϑονούντων, ὅτι ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι οὐ 
δικαίως γ᾽ ἄν μοι φϑονοῖεν" τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κω- 
λύω ἢ λέγειν εἴ τίς τι ἀγαϑὸν δύναται ἐν ὑμῖν, ἢ 
μάχεσθαι εἴ τις ἐθέλει ὑπὲρ ὑμῶν vs καὶ ἑαυτοῦ, ἢ 
ἐγρηγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελόμενον: 
τί γάρ, ἄρχοντας αἱρουμένων ὑμῶν ἐγώ τινι ἐμποδώ 
εἰμι; παρίημι, ἀρχέτω" μόνον ἀγαϑόν τι ποιῶν ὑμᾶς 

ι1 φαινέσϑω. ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ 
εἰρημένα" εἰ δέ τις ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηϑῆναι ἂν 
οἴεται ταῦτα ἢ ἄλλον [ἐξαπατῆσαι ταῦτα]. λέγων δὲ- 

19 δασκέτω. ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπέλϑητε 
πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀρχόμενον 
πρᾶγμα᾽ ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὥρα 
ἡμῖν βουλεύεσϑαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν μὴ κάκιστοί TE. 
καὶ αἴσχιστον ἄνδρες ἀποφαινώμεϑα καὶ πρὸς ϑεῶν 

13 καὶ πρὸς ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ πολεμίων. ἀκούσαν- 
τες δὲ ταῦτα οἷ στρατιῶται ἐθαύμασάν τε ὅ,τι εἴη καὶ 
λέγειν ἐκέλευον. ἐκ τούτου ἄρχεται πάλιν, ᾿Επίστασϑέ 
που ὅτι χωρία ἦν ἐν τοῖς ὄρεσι βαρβαρικά, φίλια vois 
Κερασουντίοις, ὅϑεν κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα ἐπώλουν 

ἡμῖν καὶ ἄλλα ὧν εἶχον, δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν τινεφ΄ 
εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον τούτων ἐλθόντες ἀγοράσαντές 

τ4τι πάλιν ἀπελθεῖν. τοῦτο καταμαϑὼν Κλεάρετος 
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ἰοχαγὸς ὅτι καὶ μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ φέλιον 
"ομέξειν εἶναι, ἔρχεται ἐπ’ αὐτοὺς τῆς νυχτὸς ὡς πορ- 
oov, οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. διενενόητο δέ, εἰ λάβοι τόδε 15 
ὁ χωρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμα μηκέτι ἐλϑεῖν, εἰσβὰς 
Jb εἰς πλοῖον ἐν ᾧ ἐτύγχανον οἵ σύσκηνοι αὐτοῦ παρα- 
τλέοντες, καὶ ἐνθέμενος εἴ τι λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσϑαι 
ἕξω τοῦ Πόντου. καὶ ταῦτα συνωμολόγησαν αὐτῷ οἵ 
ἐκ τοῦ πλοίου σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν αἰσϑάνομαι. παρα- 16 
αλέσας οὖν ὁπόσους ἔπειϑεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. 

τορευόμενον δ᾽ αὐτὸν φϑάνει ἡμέρα γενομένη, καὶ 
συστάντες οἵ ἄνϑρωποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες 
«xL παίοντες τόν τε Κλεάρετον ἀποκτείνουσι καὶ τῶν 
ἴλλων συχνούς, οἵ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα αὐτῶν 
ἱποχωροῦσι. ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ T ἡμεῖς δεῦρ᾽ 11 
ξωρμῶμεν πεζῇ" τῶν δὲ πλεόντων ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν 
Κερασοῦντι, οὔπω ἀνηγμένοι. μετὰ τοῦτο, ὡς oí Κε- 
γασούντιον λέγουσιν, ἀφικνοῦνται τῶν ἐκ τοῦ χωρίου 
"ρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων πρὸς τὸ κοινὸν τὸ ἡμέ- 
ρον χρήξοντες ἐλϑεῖν. ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον. 18 
τρὸς τοὺς Κερασουντίους ἔλεγον ὅτι ϑαυμάξοιεν τί ἡμῖν 
δόξειεν ἐλθεῖν ἐπ’ αὐτούς. ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, 

ἔφασαν, ὅτι οὐκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, 05690 
γ αὐτοὺς καὶ μέλλειν ἐνθάδε πλεῖν, ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ 
γενόμενα καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς ϑάπτειν 

Ἰαβόντας. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὰς “Ελλήνων τυχεῖν 19 
ἔτι ὄντας ἐν Κερασοῦντι᾽ αἰσϑόμενοι δὲ τοὺς βαρβάρους 
πον ἴοιεν αὐτοί vs ἐτόλμησαν βάλλειν τοῖς λίϑοις καὶ 
"eis ἄλλοις παρεκελεύοντο. καὶ ol ἄνδρες ἀποϑνήσκουσι 

γρεῖς ὄντες οἱ πρέσβεις καταλευσϑέντες. ἐπεὶ δὲ τοῦτο 20 

ἐγένετο, ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι καὶ λέγουσι 
115 
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τὸ zQ&yue* καὶ ἡμεῖς οἵ στρατηγοὶ ἀκούσαντες ἠχϑό- 
μεϑά τε τοῖς γεγενημένοις καὶ ἐβουλευόμεϑα σὺν τοῖς 
Κερασουντίοις ὅπως ἂν ταφείησαν οἵ τῶν Ἑλλήνων 

91 νεχροί. συγκαϑήμενοι δ᾽ ἔξωϑεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνη 
ἀκούομεν ϑορύβου πολλοῦ Παῖε παῖε, βάλλε βάλλε, κα 
τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς προσϑέοντας λίϑους ἔχοντα 

29 ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ καὶ ἀναιρουμένους. καὶ of μὲν 
Κερασούντιοι, ὡς δὴ καὶ ἑωρακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖ 
πρᾶγμα, δείσαντες ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. ἦσαν ὃ 

23 νὴ Δία καὶ ἡμῶν οἱ ἔδεισαν. ἐγώ γε μὴν ἦλϑον πρὸ 
αὐτοὺς καὶ ἠρώτων ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τῶν δὲ ἦσα 
μὲν οἱ οὐδὲν ἤδεσαν, ὅμως δὲ λίϑους εἶχον ἐν τὰ 
χερσίν. ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον, λέγει μοι ὅτι οἵ ἀγο- 

24 ρανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. ἐν τούτῳ τ 
ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Ζήλαρχον πρὸς τὴν ϑάλατταν ἀπο 
χωροῦντα, καὶ ἀνέκραγεν" οἱ δὲ ὡς ἤκουσαν, ὥσπερ 

25 συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος ἵενται ἐπ᾽ αὐτόν. ὁ 
δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον ὁρμῶντας xa9' αὑτούς 

σαφῶς νομίξοντες ἐπὶ σφᾶς ἵἴεσϑαι, φεύγουσι δρόμᾳ 
καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν. συνεισέπεσον δὲ κα 
ἡμῶν αὐτῶν τινες, καὶ ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγχανε 

26 ἐπιστάμενος. καὶ τούτους τέ δοκεῖτε; ἠδίκουν μὲν οὐδέν 

ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥσπερ κυσὶν ἡμῖν ἐμπεπτώκο 
εἰ οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, ϑεάσασϑε οἵα ἡ κατάστασ 

27 ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. ὑμεῖς μὲν ol πάντες οὐκ ἔσεσϑε, 
κύριοι οὔτε ἀνελέσϑαι πόλεμον ᾧ ἂν βούλησϑε οὔτε, 
καταλῦσαι, ἰδίᾳ δὲ ὁ βουλόμενος ἄξει στράτευμα ἐφ 
ὅ,τι ἂν ϑέλῃ. xv τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις 
εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, κατακανόντες τούτου 
οὗ βουλόμενοι ποιήσουσιν ὑμᾶς τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι 
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- ' ET 27 » A e M "^ e ^" γῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. ἔπειτα δὲ oUg μὲν ἂν ὑμεῖς 28 
πάντες ἕλησϑε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται, 
ὕστις δὲ ἄν ἑαυτὸν ἕληται στρατηγὸν καὶ ἐθέλῃ λέγειν 
Βάλλε βάλλε, οὗτος ἔσται ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα κατα- 
ανεῖν καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, ἣν 
σιν of πεισόμενοι αὐτῷ, ὥσπερ καὶ νῦν ἐγένετο. οἷα 29 
δὲ ὑμῖν καὶ διαπεπράχασιν οὗ αὐθαίρετοι οὗτοι στρα- 
γηγοὶ σκέψασϑε. Ζήλαρχος μὲν ὁ ἀγορανόμος εἰ μὲν 
ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην" 
εὖ δὲ μὴ ἀδικεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας 
νὴ ἀδίκως ἄκριτος ἀποϑάνῃ. οἵ δὲ καταλεύσαντες 80 
rovg πρέσβεις διεπράξαντο ἡμῖν μόνοις μὲν τῶν ᾿Ελ- 
λήνων εἰς Κερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς εἶναι μὴ σὺν ἰσχύι 
3 2 ' ' e , 33 9v e ἀφρικνεῖσϑαν τοὺς δὲ νεκροὺς ovg πρόσϑεν αὐτοὶ οἵ 
κατακανόντες ἐκέλευον ϑάπτειν, τούτους διεπράξαντο 

μηδὲ σὺν κηρυκείῳ ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσϑαι. τίς 
γὰρ ἐθελήσει κῆρυξ ἱέναν κήρυκας ἀπεκτονώς; ἀλλ᾽ 
ἡμεῖς Κερασουντίων ϑάψαι αὐτοὺς ἐδεήϑημεν. εἰ μὲν 81 
οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω ὑμῖν, ἵνα ὡς τοιού- 

; , A 2 , bi iJ 

γῶν ἐσομένων καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις καὶ τὰ 

ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. εἰ μέντοι 82 
ὑμῦν δοκεῖ ϑηρίων ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναν τὰ τοι- 
χῦτα ἔργα, σκοπεῖτε παῦλάν τινα αὐτῶν" εἰ δὲ μή, 
πρὸς Διὸς πῶς ἢ ϑεοῖς ϑύσομεν ἡδέως ποιοῦντες 
» 3 " )N , " ’ ?i 2 , 
ἔργα ἀσεβῆ, ἡ πολεμίοις πῶς μαχούμεϑα, ἣν ἀλλήλους 

’ , X , ’, e -" , er 

κατακαίνωμεν; πόλις δὲ φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις 33 
ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν; ἀγορὰν δὲ τίς ἄξει 
θαρρῶν, ἣν περὺ τὰ μέγιστα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες 
ραινώμεϑα; ov δὲ δὴ πάντων οἰόμεϑα τεύξεσϑαι ἐπαί- 
νου, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους ὄντας ἐπαινέσειεν; ἡμεῖς 



166 LIB. V. CAP. VII. VIII. 

uiv γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πονηροὺς ἂν φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ 
τοιαῦτα ποιοῦντας. 

84 Ἔκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς uiv 

τούτων ἄρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι 
ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι" ἐὰν δέ τις ἄρξῃ, ἄγεσϑαι αὐ- 
τοὺς ἐπὶ ϑανάτῳ᾽ τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας πάντας 

καταστῆσαι" εἶναι δὲ δίκας καὶ εἴ τι ἄλλο τις ἠδίκητο | 

ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέϑανε"' δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς 
35 ἐποιήσαντο. παραινοῦντος δὲ Ξενοφῶντος καὶ τῶν 

μάντεων συμβουλευόντων ἔδοξε καϑῆραι τὸ στράτευμα. 
καὶ ἐγένετο καϑαρμός. 

VIL Ἔδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν 

τοῦ παρεληλυϑότος χρόνου. καὶ διδόντων Φιλήσιος 
μὲν ὦφλε καὶ ΞΞανϑικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν γαυλικῶν 

χρημάτων τὸ μείωμα εἴκοσι μνᾶς, ΣΙοφαίνετος δέ, ὅτε 

αἱρεϑεὶς ** κατημέλει, δέκα μνᾶς. Ξενοφῶντος δὲ 
κατηγόρησάν τινες φάσκοντες παίεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

20g ὑβρίξοντος τὴν κατηγορίαν ἐποιοῦντο. καὶ ὃ Ξενο- 
φῶν ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ καὶ 
ἐπλήγη. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, Ὅπου καὶ ῥίγει ἀπωλλύμεϑα, 

8 καὶ χιὼν πλείστη ἦν. ὃ δὲ εἶπεν, ᾿4λλὰ μὴν χειμῶνός 
ys ὄντος οἵου λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ 
μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι παρόν, ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγο- | 
οευόντων, πολεμίων δὲ ἑπομένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ 
ὕβριξον, ὁμολογῶ καὶ τῶν ὄνων ὑβριστότερος εἶναι, 
οἷς φασιν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσϑαι. | 

«ὅμως δὲ xal λέξον, ἔφη, ἔκ τίνος ἐπλήγης. πότερον 

ἤτουν τέ σε καὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους ἔπαιον; ἀλλ᾽ 
ἀπήτουν; ἀλλὰ περὶ παιδικῶν μαχόμενος; ἀλλὰ μεϑύων. 

ὅ ἐπαρῴνησα; ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήρετο 
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αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι. οὐκ ἔφη" πάλιν εἰ πελτάξζοι. οὐδὲ 
τοῦτ᾽ ἔφη, ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχϑεὶς ὑπὸ τῶν 
συσκήνων ἐλεύϑερος ὦν. ἐνταῦϑα δὴ ἀναγιγνώσκει 8 
αὐτὸν καὶ ἤρετο, Ἦ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα ἀγαγών; 
Ναὶ μὰ 4b, ἔφη" σὺ γὰρ ἠνάγκαξες" τὰ δὲ τῶν ἐμῶν 
συσκήνων σχεύη διέρριψας. ᾿᾽4λλ᾽ ἡ μὲν διάρριψις,Ἰ 
ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιαύτη τις ἐγένετο. διέδωκα ἄλλοις 
ἄγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν, καὶ ἀπολαβὼν 
ἅπαντα σὰ ἀπέδωκα σοι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας 
τὸν ἄνδρα. οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη; 
καὶ γὰρ ἄξιον. ἀνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνα- 8 
σϑαι πορεύεσϑαι. καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον 
ἐγίγνωσκον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη" ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον 
ἄγειν, ὡς μὴ ἀπόλοιτο" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, πολέμιοι 
ἡμῖν ἐφείποντο. συνέφη τοῦτο ὁ ἄνϑρωπος. Οὐκοῦν, 9 
ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ προύπεμψά σε, καταλαμβάνω αὖϑις 
σὺν τοῖς ὀπισϑοφύλαξι προσιὼν βόϑρον ὀρύττοντα ὡς 
κατορύξοντα τὸν ἄνϑρωπον, καὶ ἐπιστὰς ἐπήνουν Gs. 
ἐπεὶ δὲ παρεστηκότων ἡμῶν συνέκαμψε τὸ σκέλος ἁνήρ, 10 
ἀνέκραγον o£ παρόντες ὅτι ξῇ ἁνήρ, σὺ δ᾽ εἶπας Ὁπόσα 
ys βούλεται" ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ἐνταῦϑα ἔπαισά 
ds" ἀληϑῆ λέγεις" ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι 

ἔξη. Τί οὖν; ἔφη, ἧττόν τι ἀπέθανεν, ἐπεὶ ἐγώ δου 11 
ἀπέδειξα αὐτόν; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, πάντες 
ἀποθανούμεθα" τούτου οὖν ἕνεκα ξῶντας ἡμᾶς δεῖ 
κατορυχϑῆναι; τοῦτον μὲν ἀνέκραγον ὡς. ὀλίγας παί- 12 
σειεν᾽ ἄλλους δ᾽ ἐκέλευε λέγειν διὰ τέ ἕκαστος ἐπλήγη. 
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνίσταντο, αὐτὸς ἔλεγεν, ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, 18 
ὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας ὅσοις σώ- 

ξεσϑαι μὲν ἤρκει δι’ ὑμῶν ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ 
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μαχομένων ὅπου δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς τάξεις 

προϑέοντες ἁρπάξειν ἤϑελον καὶ ἡμῶν πλεονεκτεῖν. 
εἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες &v ἀπωλόμεϑα. 

14 ἤδη δὲ καὶ μαλακιξζόμενόν τινα καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀν- 
ἰστασϑαν ἀλλὰ προϊέμενον αὑτὸν τοῖς πολεμίοις καὶ 
ἔπαισα καὶ ἐβιασάμην πορεύεσθαι. ἐν γὰρ τῷ ἰσχυρῷ 
χειμῶνι καὶ αὐτός ποτε ἀναμένων τινὰς Gvoxcvato- 

μένου: καϑεζόμενος συχνὸν χρόνον κατέμαϑον ἀναστὰς 

τι μόλις καὶ τὰ σκέλη ἐκτείνας. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν 
λαβὼν ἐκ τούτου καὶ ἄλλον, ὁπότε ἴδοιμι καϑήμενον 
καὶ βλακεύοντα, ἤλαυνον" τὸ γὰρ κινεῖσϑαι καὶ ἀνδρί- 
ξεσϑαι παρεῖχε ϑερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα, τὸ δὲ 
καϑῆσϑαν καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ 
τε ἀποπήγνυσθϑαι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσϑαι τοὺς 
τῶν ποδῶν δακτύλους, ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε 

10 παϑόντας. ἄλλον δέ γε ἴσως ἀπολειπόμενόν ποὺ διὰ 
ῥᾳστώνην καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσϑεν καὶ 

ἡμᾶς τοὺς ὄπισϑεν πορεύεσϑαν ἔπαισα πύξ, ὅπως μὴ 

11 λόγχῃ ὑπὸ τῶν πολεμίων παίοιτο. καὶ γὰρ οὖν νῦν 
ἔξεστιν αὐτοῖς σωϑεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαϑον παρὰ | 
τὸ δίκαιον, δίκην λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις. 

ἐγένοντο, τέ μέγα ἂν οὕτως ἔπαϑον ὅτου δίκην ἂν 
18 ἠξίουν λαμβάνειν; ἁπλοῦς μοι, ἔφη, ὃ λόγος" εἰ μὲν 

ἐπ’ ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ ὑπέχειν δίκην' οἵαν καὶ 
γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι παισί, καὶ γὰρ᾽ of ἑἰατροὶ 

19 κάουσι καὶ τέμνουσιν ἐπ᾽ ἀγαϑῷ" εἰ δὲ ὕβρει νομί- 
ξετέ ue ταῦτα πράττειν, ἐνθυμήϑητε ὅτι νῦν ἐγὼ ϑαρρῶ 
σὺν τοῖς ϑεοῖς μᾶλλον ἢ τότε καὶ ϑρασύτερός εἶμι 
νῦν ἢ τότε καὶ οἶνον πλείω πίνω, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα 

20 παίω" ἐν εὐδίᾳ γὰρ ὁρῶ ὑμᾶς. ὅταν δὲ χειμὼν ἡ καὶ 
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ϑάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται, οὐχ ὁρᾶτε ὅτι καὶ νεύ- 
ματος μόνου ἕνεκα χαλεπαίνει μὲν πρῳρεὺς τοῖς ἐν 
πρῴώρᾳ, χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ; ἱκανὰ 
γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ μικρὰ ἁμαρτηϑέντα πάντα 

συνεπιτρῖψαι. ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ὑμεῖς 51 

κατεδικάσατε" ἔχοντες ξίφη, οὐ ψήφους, παρέστατε, καὶ 

ἐξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ ἐβούλεσϑε' ἀλλὰ μὰ 
Ζέα οὔτε τούτοις ἐπεχκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀτα- 
κτοῦντα ἐπαίετεΕ. τοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς 22 

κακοῖς. αὐτῶν ὑβρίξειν ἐῶντες. αὐτούς. οἶμαι γάρ, εἰ 
ἐθέλευε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε κακί- 
στους: καὶ νῦν ὑβριστοτάτους. Boloxog γοῦν ὁ πύκτης 28 

0 Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο ὡς κάμνων ἀσπίδα μὴ 
ρέρευν, νῦν δέ, ὡς ἀκούω, Κοτυωριτῶν πολλοὺς ἤδη 
ἀποδέδυκεν. ἣν οὖν σωφρονῆτε, τοῦτον τἀναντία ποιή- 34 
Bevs ἢ. τοὺς κύνας ποιοῦσι" τοὺς μὲν γὰρ κύνας τοὺς 

χαλεποὺς. τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, τὰς δὲ νύχτας ἀφιᾶσι, 
γοῦτον δέ, ἣν σωφρονῆτε, τὴν νύκτα μὲν δήσετε, τὴν 
δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. ἀλλὰ γάρ, ἔφη, ϑαυμάξω ὅτι εἶ 20 
μέν τιν. ὑμῶν ἀπηχϑόμην, μέμνησϑε καὶ οὐ σιωπᾶτε, 
εἰ δέ τῷ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα ἢ πολέμιον ἀπήρυξα 
ἢ ἀσϑενοῦντι ἢ ἀποροῦντι συνεξεπόρισά τι, τούτων 
δὲ οὐδεὶς μέωνηται, οὐδ᾽ εἴ τινὰ καλῶς τι ποιοῦντα 
ἐπήνεσα οὐδ᾽ εἴ τινὰ ἄνδρα ὄντα ἀγαϑὸν ἐτέμησα ὡς 
ἐδυνάμην. οὐδὲν τούτων μέμνησϑε. ἀλλὰ μὴν καλόν γε 26 
xal δίκαιον καὶ ὅσιον καὶ ἥδιον τῶν ἀγαϑῶν μᾶλλον 
ἢ. τῶν κακῶν μεμνῆσϑαι. 

'"Ex τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνησκον. 
al περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 



[5.] 

I. Ἔκ τούτου δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἵ μὲν ἀπὸ τῆς &yo- 
ρᾶς ἔξων, οἱ δὲ καὶ λῃξόμενονι ἐκ τῆς Παφλαγονίας. 
ἐχλώπευον δὲ καὶ of Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀπο- 
σκεδαννυμένους, καὶ τῆς νυχτὸς τοὺς πρόσω σκηνοῦντας 

ἐπειρῶντο κακουργεῖν᾽ καὶ πολεμικώτατα πρὸς ἀλλή- 
2 λους εἶχον ἐκ τούτων. ὁ δὲ Κορύλας, ὃς ἐτύγχανε τότε, 
Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ τοὺς Ἕλληνας 
πρέσβεις ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς καλάς, λέγοντας 

ὅτε Κορύλας ἕτοιμος εἴη τοὺς Ἕλληνας μήτε ἀδικεῖν 

8 μήτη ἀδικεῖσϑαι. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπεκρέναντο ὅτι περὶ 
μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιᾷ βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξένια, 
δὲ ἐδέχοντο αὐτούς" παρεκάλεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

4 ἀνδρῶν οὕς ἐδόκουν δικαιοτάτους εἶναι. ϑύσαντες δὲ 

βοῦς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν μὲν 
ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κατακείμενον ὃὲ ἐν σκίμποσιν 
ἐδείπνουν, καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρίων, οἷς 

5 ἐνετύγχανον ἐν τῇ χώρᾳ. ἐπεὶ δὲ σπονδαί vs ἐγέ- 
vovro καὶ ἐπαιάνισαν, ἀνέστησαν πρῶτον μὲν Θρᾷκες 
καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἥλλοντο 
ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" 
τέλος δὲ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον παίει, ὡς πᾶσιν ἐδόκει 

6 [πεπληγέναι τὸν ἄνδρα]" ὁ δ᾽ ἔπεσε τεχνικῶς πῶς. καὶ 
ἀνέκραγον o£ Παφλαγόνες. καὶ ὁ μὲν σκυλεύσας τὰ 
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ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σιτάλκαν᾽ ἄλλοι δὲ 
τῶν Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεϑνηκότα᾽ ἦν 
δὲ οὐδὲν πεπονθώς. μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες καὶ Μάγνητες 1 
ἀνέστησαν, οὗ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν 
τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἦν, ὁ μὲν 8 
παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ξευγηλατεῖ πυκνὰ δὲ 
στρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρχεται" 

ὁ δ᾽ ἐπειδὰν προἴΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ 
μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους" καὶ οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἐν 
ῥδυϑμῷ πρὸς τὸν αὐλόν" καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν 

ἄνδοα [καὶ] τὸ ξεῦγος ἀπάγει" ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ξευγη- 
λάτης τὸν λῃστήν" εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω 

τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰδ- 9 
ἤλθεν ἐν ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἔχων πέλτην, καὶ τοτὲ μὲν 
ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ 
ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο καὶ 
ἐξεχυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, ὥστε ὄψυν καλὴν φαίνε- 
σϑαι. τέλος δὲ τὸ περσικὸν ὠρχεῖτο᾽ κρούων τὰς πέλ- 10 
τας καὶ ὥκλαξε καὶ ἐξανίστατο" καὶ ταῦτα πάντα ἐν 

ῥδυϑμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. ἐπὶ δὲ τούτῳ [ἐπιόντες] 11 
oí Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ᾿άρκάδων ἀναστάν- 
τες ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ἦσάν τε ἐν 

δυϑμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυϑμὸν αὐλούμενοι καὶ 
ἐπαιάνισαν καὶ ὠρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς 
ϑεοὺς προσόδοις. ὁρῶντες δὲ oí Παφλαγόνες δεινὰ 
ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. ἐπὶ 12 

τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας 
τῶν ᾿ἀρχάδων τινὰ πεπαμένον ὀρχηστρίδα εἰσάγει 
ἐνσκευάσας ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κού- 

φην αὐτῇ. ἡ δὲ ὠρχήσατο πυρρέχην ἐλαφρῶς. ἐνταῦϑα 13 
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κρότος ἦν πολύς, καὶ οἵ Παφλαγόνες ἤροντο εἰ καὶ 
γυναῖκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι αὗται 
καὶ αἷ τρεψάμεναν εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέδου. 
τῇ μὲν νυκχτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 

14 Τῇ. δὲ ὑστεραίᾳ προσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στρά- 
τευμα᾿ xal ἐδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν Παφλα- 
γόνας μήτε ἀδικεῖσϑαι. μετὰ τοῦτο οἱ μὲν πρέσβεις 
Gyovro: oí δὲ Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα ἱκανὰ ἐδόκει 
παρεῖναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ νύκτα πνεύ- 

15 ματι καλῷ ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν Παφλαγονίαν. τῇ 
δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς Σινώπην καὶ ὡρμίσαντο εἰς 

“Φρμήνην τῆς Σινώπης. Σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι μὲν ἐν 
τῇ Παφλαγονικῇ, Μιλησίων. δὲ ἄποικοί εἰσιν. οὗτοι 

δὲ ξένια πέμπουσι τοῖς “Ἕλλησιν ἀλφίτων μὲν μεδίμνους. 
τρισχιλίους, οἴνου δὲ κεράμια χίλια καὶ πεντακόσια. 

16 καὶ Χειρίσοφος ἐνταῦϑα ἦλϑε τριήρη ἔχων. καὶ οἵ μὲν 
στρατιῶται προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσυν ἥκευν" ὃ δ᾽ 
ἦγε μὲν οὐδέν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς καὶ 
᾿ἀναξίβιος ὃ ναύαρχος καὶ οἵ ἄλλοι, καὶ ὅτι ὑπισχνεῖτο 
᾿ἀναξίβιος, εἰ ἀφίκοιντο ἔξω τοῦ Πόντου, μισϑοφορὰν 

11 αὐτοῖς ἔσεσϑαι. καὶ ἐν ταύτῃ τῇ Aowüvg ἔμειναν ot 
στρατιῶται ἡμέρας πέντε. ὡς δὲ τῆς “Ελλάδος ἐδόκουν 
ἐγγὺς γίγνεσθαι, ἤδη μᾶλλον ἢ πρόσϑεν εἰσήει αὐ- 

ιϑτοὺς ὅπως ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται. ἡγή- 
σαντο οὖν, εἰ ἕνα ἕλοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολυ- 
αρχίας οὔσης δύνασϑαι τὸν ἕνα χρῆσϑαν τῷ στρατεύματι 
καὶ νυχτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ εἴ τι δέοι λανϑάνειν, μᾶλ- 
λον ἂν κρύπτεσϑαι, καὶ εἴ τι αὖ δέοι φϑάνειν, ἧττον 

ἂν ὑστερίξευν. οὐ γὰρ ἂν λόγων δεῖν πρὸς ἀλλήλους, — 
ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ évl περαίνεσθαι ἄν" τὸν δ᾽ ἔμ- 
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, , - , LU , [d 
προσϑεν χρόνον éx τῆς νικῶωσὴῆς ἔπραττον πάντα oL 

στρατηγοί. ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο, ἐτράποντο ἐπὶ τὸν 19 
Ξενοφῶντα καὶ oí λοχαγοὶ ἔλεγον προσιόντες αὐτῷ 
ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γιγνώσκει, καὶ εὔνοιαν ἐνδεικνύ- 
μενος ἕκαστος ἔπειϑεν αὐτὸν ὑποστῆναν τὴν ἀρχήν. 
ὁ δὲ Ξενοφῶν τῇ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, vouífov καὶ 90 
τὴν τιμὴν μείξω οὕτως ἑαυτῷ γίγνεσθαι πρὸς τοὺς 

/, i] 3 Ἁ , Ld " 3 , 

φίλους καὶ εἰς τὴν πόλιν τοὔνομα μεῖξον ἀφίξεσϑαι 

αὑτοῦ, τυχὸν δὲ καὶ ἀγαϑοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρα- 
τιᾷ γενέσϑαι. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῇρεν 21 
αὐτὸν ἐπιϑυμεῖν αὐτοκράτορα γενέσϑαι ἄρχοντα. ὁπότε 
δ᾽ «v ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδηλον μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπῃ 
τὸ μέλλον ἕξει, διὰ τοῦτο δὲ [καὶ] κίνδυνος εἴη καὶ τὴν 
προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. ἀπορου- 22 
μένῳ δὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοῖς 
ϑεοῖς ἀνακοινῶσαι' καὶ παραστησάμενος δύο ἱερεῖα 
36-7 - 1 - s C0 ?» ὦ 1 35 
ἐθύετο τῷ Zl τῷ βασιλεῖ, οὄπερ αὐτῷ μαντξυτὸς TV 
2 pv A hi Pd MI 2 Ἁ , -“᾿ LÀ 

ἔκ ΖἸελφῶν᾽ καὶ τὸ Ov«g.Ó5 ἄπο τούτου TOU ϑεοῦ 

ἐνόμιξεν ἑωρακέναι ὃ εἶδεν ὅτε ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνεπι- 
μελεῖσϑαιν τῆς στρατιᾶς καϑίστασϑαι. καὶ ὅτε ἐξ ᾿Εφέ- 28 

e - , , 95 ἂν E , 
σου ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταϑησόμενος, ἀετὸν ἀνεμιμνή- 

δ - E , 
qxsro ἑαυτῷ δεξιὸν φϑεγγόμενον, καϑήμενον μέντοι, 
OvzsQ ὁ μάντις (ὁ) προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅτι μέγας 
μὲν οἰωνὸς εἴη καὶ ovx ἰδιωτιιός, καὶ ἔνδοξος, ἐπί- 

zi0vog μέντοι" τὰ γὰρ ὄρνεα μάλιστα ἐπιτέϑεσϑαι τῷ 
2 - , Ξ 2 , M 5 S ἀετῷ καϑημένῳ" οὐ μέντοι χρηματιστικὸν εἶναι τὸν 

, ^ M 3 a , - À 

οἰωνὸν" τὸν γὰρ ἄετον πετόμενον μᾶλλον λαμβανειν 
M , , er a , , LJ ^ e 

τὰ ἐπιτήδεια. οὐτῶ δὴ ϑυομένῳ αὐτῷῴ διαφανῶς 0 24 
ϑεὸς σημαίνει μήτε προσδεῖσϑαν τῆς ἀρχῆς μήτε εἰ 

- ^ e 
αἱροῖντο ἀποδέχεσϑαι. τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. 
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251] δὲ στρατιὰ συνῆλϑε, xal πάντες ἔλεγον ἕνα αἵρεῖ- 
σϑαι" καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προυβάλλοντο αὐτόν. ἐπεὶ 
δὲ ἐδόκει δῆλον εἶναι ὅτι αἵρήσονται αὐτόν, εἴ τις 
ἐπιψηφίζξοι, ἀνέστη καὶ ἔλεξε τάδε. 

96 Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν τιμώμενος, 
εἴπερ ἄνϑρωπός εἰμι, καὶ χάριν ἔχω καὶ εὔχομαι δοῦναί 
μον τοὺς ϑεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαϑοῦ γενέσθαι" 

τὸ μέντοι ἐμὲ προκριϑῆναι vp ὑμῶν ἄρχοντα Μακε- 
δαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος οὔτε ὑμῖν μοι δοκεῖ συμ- 
φέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, εἴ τι 
δέοισϑε παρ᾽ αὐτῶν" ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ τι νομίξω 

91 ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο. ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ πατρίδι μου 
οὐ πρόσϑεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες πρὶν ἐποίησαν 
πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν “ακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν 

48 ἡγεμόνας εἶναι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν, εὐθὺς 
ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν 
τὴν πόλιν. εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυ- 
ναίμην ἐνταῦϑ᾽ ἄκυρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα, 

99 ἐκεῖνο ἐννοῶ μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισϑείην. ὃ δὲ 

ὑμεῖς ἐννοεῖτε ὅτι ἧττον ἂν στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος 
ἢ πολλῶν, εὖ ἴστε ὅτι ἄλλον μὲν ἑλόμενοι οὐχ εὑρή- 
ὅετε ἐμὲ στασιάξοντα᾽ νομίξω γὰρ ὅστις ἐν πολέμῳ 
ὧν στασιάξει πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 
σωτηρίαν στασιάξειν᾽ ἐὰν δὲ ἐμὲ ἔἕλησϑε, οὐκ ἂν ϑαυ- 
μάσαιμι εἴ τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχϑόμενον. 

80 Ἐπεὶ δὲ ταῦτα sims, πολὺ πλείονες ἐξανίσταντο. 
λέγοντες ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿4γασίας δὲ Στυμφά- — 
λιος εἶπεν ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι" ἢ ὀργιοῦν- 
ται Μακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν σύνδειπνοι συνελϑόντες μὴ 
“ακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἵρῶνται; ἐπεὶ εἰ οὕτω 
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γε τοῦτο ἔχει, ἔφη, οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς 
ἔοικεν, ὅτι ᾿ἀρκάδες ἐσμέν. ἐνταῦϑα δὴ ὡς εὖ εἰπόντος 
τοῦ ᾿4γασίου ἀνεϑορύβησαν. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐπεὶ ἑώρα 81 

’ὔ , , A 5 3 ᾽ ? » E 

Pus dis ἐνδέον, ΟΝ εἶπεν, πρῶ , Ὁ ἄνδρες, ἔφη; 
7 » , PO , 

ὡς πανυ εἰδῆτε, ὀμνύω ὑμῖν ϑεοὺς πάντας καὶ πάσας, 

ἡ μὴν ἐγώ, ἐπεὶ τὴν ὑμετέραν γνώμην ἠσθανόμην, ἐθυό- 
, U ς» 2 M so , , Ἁ μὴν εἰ βέλτιον εἴη ὑμῖν vs ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν 

᾽ P 15 3.2 X 7 ὁ - ^ , e 1 e ; 
ἀρχὴν καὶ ἐμοὶ ὑποστῆναι" καί μοι of ϑεοὶ οὕτως ἐν 
τοῖς ἱεροῖς ἐσήμηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι 
τῆς μοναρχίας ἀπέχεσϑαί μὲ δεῖ. οὕτω δὴ Χειρίσοφον 32 
αἱροῦνται. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ ἡρέϑη, παρελϑὼν εἶπεν, 
AAA, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε ἐστα- 

, LÀ - » 

δίαξον, εἰ ἄλλον εἴλεσϑε᾽ Ξενοφῶντα μέντοι, ἔφη, ὠνή- 

σατε οὐχ ἑλόμενοι" ὡς καὶ νῦν Ζέξιππος ἤδη διέβαλλεν 
D x A ? , e 3 b! , , » - «οἱ 

αὐτὸν πρὸς “ναξίβιον δ.τι ἐδύνατο καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν 

σιγάξοντος. ὁ δ᾽ ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον 
ἄρχειν συνεϑελῆσαι Ζαρδανεῖ ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρα- 
τεύματος ἢ ἑαυτῷ Μάκωνι ὄντι. ἐπεὶ μέντοι ἐμὲ εἴλεσϑε, 33 
ἔφη, καὶ ἐγὼ πειράσομαι ὅ,τι ἂν δύνωμαι ὑμᾶς ἀγαϑὸν 
ποιεῖν. καὶ ὑμεῖς οὕτω παρασκευάξεσϑε ὡς αὔριον, 
ἐὰν πλοῦς ἧ, ἀναξόμενοι' ὁ δὲ πλοῦς ἔσται εἰς Ἡρά- 
κλειαν᾽ ἅπαντας οὖν δεῖ ἐκεῖσε πειρᾶσϑαι κατασχεῖν" 
τὰ δ᾽ ἄλλα, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, βουλευσόμεϑα. 

᾿Εντεῦϑεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον TL 
καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ [παραπλέοντες ἐϑεώ- 

, ? , 3 2 (24 b! , 
ρθουν τὴν vs l«covíav axvqv, ἔνϑα ἡ 4Aoyo λέγεται 

ὁρμίσασϑαι, καὶ τῶν ποταμῶν τὰ στόματα, πρῶτον μὲν 
τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτα δὲ τοῦ Ἴριος, ἔπειτα δὲ τοῦ 
“Ἅλυος, μετὰ τοῦτον τοῦ Παρϑενίου" τοῦτον δὲ] παρα- 
πλεύσαντες ἀφίκοντο εἰς Ἡράκλειαν πόλιν “Ἑλληνίδα 
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9 Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 
καὶ ὡρμίσαντο παρὰ τῇ ᾿ἀχερουσιάδι Χερρονήσῳ, ἔνϑα 
λέγεται ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι 
ἡ νῦν τὰ σημεῖα δεικνύασι τῆς καταβάσεως τὸ βάϑος 

8 πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια, ἐνταῦϑα τοῖς “Ἕλλησιν οἵ 
Ἡρακλεῶται ξένια πέμπουσιν ἀλφίτων μεδέμνους τρισ- 

χιλίους καὶ οἴνου κεράμια δισχίλια καὶ βοῦς εἴκοσι 

καὶ οἷς ἑκατόν. ἐνταῦϑα διὰ τοῦ πεδίου ῥεῖ ποταμὸς 
Δύκος ὄνομα, εὖρος ὡς δύο πλέϑρων. 

4 Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν 
λοιπὴν πορείαν πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ ϑάλατταν 
χρὴ πορευϑῆναι ἐκ τοῦ Πόντου. ἀναστὰς δὲ “ύκων 
᾿ἀχαιὸς εἶπε, Θαυμάξω μέν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρατηγῶν 
ὅτι οὐ πειρῶνται ἡμῖν ἐκπορίξειν σιτηρέσιον" τὰ μὲν 
γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν ἡμερῶν 
σιτία ὁπόϑεν δ᾽ ἐπισιτισάμενοι πορευσόμεϑα οὐκ ἔστιν, 
ἔφη. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ αἰτεῖν τοὺς ᾿Ηρακλεώτας μὴ ἔλατ- 

5 Tov ἢ τρισχιλίους κυξικηνούς" ἄλλος δ᾽ εἶπε μὴ ἔλατ- 
τον ἢ μυρίους᾽ καὶ ἑλομένους πρέσβεις αὐτίκα μάλα 

ἡμῶν καϑημένων πέμπειν πρὸς τὴν πόλιν, καὶ εἰδέναι 
ὅ,τι ἂν ἀπαγγέλλωσι, καὶ πρὸς ταῦτα βουλεύεσϑαι. 

6 ἐντεῦϑεν προυβάλλοντο πρέσβεις πρῶτον μὲν Χειρί- 
Gogov, ὅτι ἄρχων ἤρητο᾽" ἔστι δ᾽ οἱ καὶ Ξενοφῶντα. 
oí δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο" ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει 
μὴ ἀναγκάξειν πόλιν “Ελληνίδα καὶ φιλίαν ὅ,τι μὴ 

1 αὐτοὶ ἐθέλοντες διδοῖεν. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐδόκουν ἀπρό- 
ϑυμοι εἶναι, πέμπουσι Μύκωνα ᾿Δ4χαιὸν χαὶ Καλλέ- 
μαχον Παρράσιον καὶ ᾿Δ4γασίαν Στυμφάλιον. οὗτοι 
ἐλθόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα" τὸν δὲ “ύκωνα ἔφασαν 

8 καὶ ἐπαπειλεῖν, εἰ μὴ ποιήσοιεν ταῦτα. ἀκούσαντεξ 
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δ᾽ of Ἡρακλεῶται βουλεύσεσϑαι ἔφασαν" καὶ εὐϑὺς v4 8: 
ve χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν 
εἴσω ἀνεσκεύασαν, καὶ αἵ πύλαι ἐκέκλειντο καὶ ἐπὶ 
τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 

"Ex τούτου oí ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς 9 
ἠτιῶντο διαφϑείρειν τὴν πρᾶξιν" καὶ συνίσταντο οἵ 
᾿ἀρκάδες καὶ οἵ ᾿4χαιοί" προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν 
Καλλίμαχός τε ὁ Παρράσιος καὶ “ύκων ὁ ᾿4χαιός. οὗ τὸ 
δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν AOqvatov 
Πελοποννησίων καὶ “ακεδαιμόνιον, μηδεμίαν δύναμιν 

Ἁ A 

παρεχομένους εἰς τὴν στρατιάν, καὶ τοὺς μὲν πόνους 
σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν 
σφῶν κατειργασμένων᾽ εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους 

᾿ρκάδας καὶ ᾿Δ4χαιούς, τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν 
3 Ν 5, Χ Sgt , € ux e, A ΄ εἶναι --- καὶ qv δὲ τῇ ἀληϑείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ στρατεύ- 

2 , NE L , 9! » 2 ᾿ 
ματος ἄρκαδες καὶ “χαιοί --- εἰ ovv σωφρονοῖεν, αὐτοὶ 11 

συστάντες καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι ἑαυτῶν καϑ' ἕαυ- 
τοὺς ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο καὶ πειρῶντο ἀγαϑόν τι 
λαμβάνειν. ταῦτ᾽ ἔδοξε" καὶ ἀπολιπόντες Χειρίσοφον 12 
εἴ τινες ἦσαν παρ᾽ αὐτῷ ᾿Αρκάδες ἢ ̓ Αχαιοὶ καὶ Ξενο- 
φῶντα συνέστησαν καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται ἑαυτῶν 

δέκα" τούτους δὲ ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης ὅ,τι δοκοίη 
^ E 5 Ld a 2 AJ 

τοῦτο ποιεῖν. ἡ uiv ovv τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ 
, w , ς , ei jk NI , 2 ». € e , 

ἐνταῦϑα xcvcAvO ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἡ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς o£0. 

Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετὰ τῶν {μεινάν- 18 
τῶν» τὴν πορείαν ποιεῖσϑαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέ- 
ραν εἶναι ἢ ἰδίᾳ ἕκαστον στέλλεσϑαι" ἀλλὰ Νέων ἔπειϑεν 
αὐτὸν καϑ' αὑτὸν πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισό- 

e , [a ,ὔ ς ' , , 
qov or, Κλέανδρος ὁ ἐν Βυξαντίῳ ἁρμοστὴς φαίη vouj- 

θείς ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα" ὅπως οὖν μηδεὶς 14 
Xenophontis Ànabasis, rec, A. Hug. 12 
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μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ of αὐτῶν στρατιῶται ἐκπλεύ- 
σειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα συνεβούλευε. καὶ 
Χειρίσοφος, ἅμα μὲν ἀϑυμῶν τοῖς γεγενημένοις, Gua 
ὃὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει αὐτῷ 
ποιεῖν ὅ,τι βούλεται. Ξενοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν 
ἀπαλλαγεὶς τῆς στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι" ϑυομένῳ δὲ αὐτῷ 
τῷ ἡγεμόνι Ἡρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ, πότερα λῶον καὶ 

ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παραμείναντας 

τῶν στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσϑαι, ἐσήμηνεν ὁ ϑεὸς τοῖς 
10 ἱεροῖς συστρατεύεσθαι. οὕτω γίγνεται τὸ στράτευμα 

τρίχα, ᾿Δρκάδες μὲν καὶ ᾿4“χαιοὶ πλείους ἢ τετρακισχίλιον 
καὶ πεντακόσιοι, ὁπλῖται πάντες, Χειρισόφῳ δ᾽ ὁπλῖται 
μὲν εἰς τετρακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς ἕπτα- 
κοσίους, οἵ Κλεάρχου Θρᾷκες, Ξενοφῶντι δὲ ὁπλῖται μὲν 
εἰς ἑπτακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους" 

ἱππικὸν δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας. 
11 Καὶ οἵ μὲν ᾿ρκάδες διαπραξάμενοι πλοῖα παρὰ 

τῶν Ἡρακλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ἐξαίφνης ἐπι- 
πεσόντες τοῖς Βιϑυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα" καὶ ἀπο- 

βαίνουσιν εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ μέσον πως τῆς Θρά- 
18 χης. Χειρίσοφος δ᾽ εὐϑὺς ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν 'Hoa- 

κλεωτῶν ἀρξάμενος πεξῇ ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας" ἐπεὶ 
δὲ εἰς τὴν Θράκην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν ϑάλατταν ἤει" 

19 χαὶ γὰρ ἠσϑένει. Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει 
ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θρῴκης καὶ τῆς ἀνε ον... 0. καὶ διὰ 
μεσογείας ἐπορεύετο. 

ΠΙ.2 Ἔὃ Ἔπραξαν δ᾽ αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἱ μὲν 4g- 

μ Qt 

*) Ante Ἔπραξαν additur in codicibus deterioribus: Ὃν μὲν 
οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς κατελύϑη καὶ 
τῶν Ἑλλήνων τὸ στράτευμα ἐσχίσϑη ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται. 
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κάδες ὡς ἀπέβησαν νυχτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύ- 
ονται εἰς τὰς πρώτας κώμας, στάδια ἀπὸ ϑαλάττης ὡς 

τριάκοντα. ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγένετο, ἦγεν ἕκαστος ὁ στρα- 
τηγὸς τὸν αὑτοῦ λόχον ἐπὶ κώμην ὁποία δὲ μείζων 
ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους ἦγον οἵ στρατηγοί. συν- 8 

« 

ἐβάλλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίξεσϑαι" 
καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδράποδά ve πολλὰ ἔλα- 

βον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλοντο. οἱ δὲ Θρᾷκες 4 
ἠϑροίξζοντο οἱ διαφυγόντες" πολλοὶ δὲ διέφυγον πελτα- 

Ax e , 2 3 ^ bd ^ H M M 

σταὶ ὄντες ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν TOV χειρῶν. ἐπεὶ δὲ συν- 
J - X ^ /, , [EP - 

ἑλέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ Σμίκρητος λόχῳ ἑνὸς τῶν 
5 , bd ? 4 ἢ) M 

“ρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ἤδη εἰς τὸ συγκείμενον καὶ 
Ἁ [4 

πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίϑενται. καὶ τέως uiv ἐμά- 
χοντο ἅμα πορευόμενοι ob Ἕλληνες, ἐπὶ δὲ διαβάσει 
χαράδρας τῤῥέπονται αὐτούς, καὶ αὐτόν τε τὸν Σιμίκρητα 
, , ᾿ Ns) , » M , 
ἀποκλχτιννυασι καὶ τοὺς ἄλλους πάντας" ἄλλου δὲ λόχου 

- , w m. £ 2 Ἁ , 

τῶν δέκα στρατηγῶν τοῦ Ηγησανδρου ὀχτὼ μόνους 

ἔλιπον" καὶ αὐτὸς Ἡγήσανδρος ἐσώϑη. καὶ ot ἄλλοι 6 
δὲ λόχοι συνῆλθον οἱ μὲν σὺν πράγμασιν οἱ δὲ ἄνευ 
πραγμάτων" oí δὲ Θρᾷκες ἐπεὶ ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ 
εὐτύχημα, συνεβόων vs ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐρ- 
ᾳωμένως τῆς νυκτόξ. καὶ ἅμα ἡμέρᾳ κύκλῳ περὶ τὸν 
λόφον ἔνϑα οἵ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ 
ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελτασταί, καὶ ἀεὶ πλείονες συνέρρεον" 

καὶ προσέβαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς" οἵ uiv 
Ἁ er 7 , * PA 3 Ἁ Ἵ 

γὰρ “λληνες οὔτε τοξότην εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε 

ἱππέα" ol δὲ προσϑέοντες καὶ προσελαύνοντες ἠκόντιζον" 

ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥαδίως ἀπέφευγον" ἄλλοι δὲ 
ἄλλῃ ἐπετίϑεντο. καὶ τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν 8 

N 5 . e ^ 3 2 , 2 e" , δὲ οὐδείς" ὥστε κινηϑῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, 
19. Ὁ 
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ἀλλὰ τελευτῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς ol 

9 Θρᾷκες. ἐπεὶ δὲ ἀπορία πολλὴ ἦν, διελέγοντο περὶ σπον- 
δῶν" καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ 
οὐκ ἐδίδοσαν ol Θρᾷκες αἰτούντων τῶν Ελλήνων, ἀλλ᾽ 
ἐν τούτῳ ἴσχετο. τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿ἀρχάδων οὕτως εἶχε. 

10 Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ ϑά- 
λατταν ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. Ξενοφῶντι δὲ 

διὰ τῆς μεσογείας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς καταϑέοντες 
ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. καὶ ἐπεὶ 
ἤχϑησαν παρὰ Ξενοφῶντα, ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ που ἤσϑην- 

11 ται ἄλλου στρατεύματος ὄντος ᾿Ελληνικοῦ. ot δὲ ἔλεγον 

πάντα τὰ γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ 

λόφου, oí δὲ Θρᾷκες πάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν 
αὐτούς. ἐνταῦϑα τοὺς μὲν ἀνθρώπους τούτους ἐφύ- 
λαττὲεν ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν ὅποι δέοι" σκοποὺς 

δὲ καταστήσας συνέλεξε τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν, 
12 ἄνδρες στρατιῶται, τῶν ᾿ἀρκάδων of μὲν τεϑνᾶσιν, οἵ 

δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. νομίξω δ᾽ 
ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν 
σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων (vQv) πολεμίων, 

18 οὕτω δὲ τεϑαρρηκότων. κράτιστον οὖν ἡμῖν ὡς τάχιστα 
βοηϑεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως εἰ ἔτι εἰσὶ σῷ, σὺν ἐκείνοις 
μαχώμεϑα καὶ μὴ μόνοι λειφϑέντες μόνοι καὶ κινδυ- 

16 νεύωμεν. ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῖ ἐνθένδε" 
(ὦ πολλὴ μὲν γάρ, ἔφη, εἰς Ἡράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, 

πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν διελϑεῖν" οἵ δὲ πολέμιοι πλη- 
σίον᾽ εἰς Κάλπης δὲ λιμένα, ἔνϑα Χειρίσοφον εἰκά- 
ξομεν εἶναι, εἰ σέσωσται, ἐλαχίστη ὁδός. ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ 
μὲν οὔτε πλοῖά ἐστιν οἷς ἀποπλευσόμεϑα, μένουσι δὲ 

τταὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ 
(15) 
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πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς Χειρισόφου μό- 
, , , , ^ ^ , νοις κάκιόν ἐστι διακινδυνεύειν ἢ τῶνδε σωϑέντων 

, , | bana b] , d 4 , 2! 

πάντας εἰς ταῦτον ἑλϑοντας κοινῇ τῆς σωτητίας ἔχεσϑαι. 

ἀλλὰ χρὴ παρασκευασαμένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι 
e - ^ ? - - 2 "^^ , 2 

ὡς vvv ἡ evxAsQg vtAevTQGGL ἔστιν ἡ καλλιστον ἔργον 

ἐργάσασϑαι Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. καὶ ὁ ϑεὸς 18 
Ü » e e E λ ΄ ς Ad (16) σῶς ἄγει οὕτως, Og τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλέον 
φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ 
τῶν ϑεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι. 
, 5 c M M , 1 » ς ? * 
ἀλλ ἕπεσϑαν χρὴ καὶ προσέχειν TOV νοῦν. ὡς ἂν TO 

παραγγελλόμενον δύνησϑε ποιεῖν. νῦν μὲν οὖν στρατο- 14 
: » 3 17 

πεδευσώμεϑα προελθόντες ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι “ἢ 
εἰς τὸ δειπνοποιεῖσθαι" ἕως δ᾽ ἂν πορευώμεϑα, Τιμα- 
σίων ἔχων τοὺς ἱππέας προελαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς 
καὶ σκοπείτω τὰ ἔμπροσϑεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάϑῃ. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνή- 15 
, , DN, , 3 , 1 , * (18) 

τῶν ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς TO 

ἄκρα, ὅπως εἴ πού τί ποϑὲν καϑορῷεν, σημαίνοιεν" 

ἐχέλευε δὲ κάειν ἅπαντα ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ. 
οἱ δὲ ἱππεῖς σπειρόμενον ἐφ᾽ ὅσον καλῶς εἶχεν ἔκαον, 19 
καὶ οἵ πελτασταὶ ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαον πάντα 
ὅσα καύσιμα ἕἑώρων, καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινε παρα- 
λειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν" ὥστε πᾶσα ἡ χώρα αἴϑεσϑαι 

ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἦν, 20 
κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, καὶ τά τε 

τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα 
σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα πυρὰ ἔκαον. 
ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλϑη τὰ πυρὰ κατα- 21 
σβεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακὰς ποιη- 

p , , F rr A ^ e , , σάμενοι ἐκάϑευδον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προσευξάμενοι 
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^ » , ς , , τ 
τοῖς ϑεοῖς, συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο ἢ 

22 ἐδύναντο τάχιστα. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἔχοντες 
τοὺς ἡγεμόνας καὶ προελαύνοντες ἐλάνϑανον αὑτοὺς 
ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνϑα ἐπολιορκοῦντο ol Ἕλληνες. 
καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε φίλιον στράτευμα οὔτε πολέμιον, 
[καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα καὶ τὸ 

στράτευμα] γράδια δὲ χαὶ γερόντια καὶ πρόβατα ὀλίγα 
28 καὶ βοῦς καταλελειμμένους. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ϑαῦμα 
ἦν τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν κατα- 

, 3 , er e Ἁ , 5 ^ 

AsAeuuuévov ἐπυνϑάνοντο οτι οἱ μὲν Θρᾷκες εὐϑυς 

ἀφ᾽ ἑσπέρας ὥχοντο ἀπιόντες, ἕωϑεν δὲ καὶ τοὺς "EA- 
ληνας ἔφασαν οἴχεσθαι" ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι. 

24 Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρίστη- 
σαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχιστα 

, - z , , , 

συμμίξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πορευό- 
er M] ,ὕ - 2 , A2 ^ ^ 

μένοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿ρκάδων καὶ ᾿Ζχαιῶν κατὰ 
τὴν [ἐπὶ Κάλπης) ὁδόν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς ταὐτόν, 
ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ ἠσπάξοντο ὥσπερ ἀδελ- 

25 φούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἵ ᾿ρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα 
τί τὰ πυρὰ κατασβέδσειαν᾽ ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ὥμεϑα 
ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐκέϑ᾽ ἑωρῶμεν, 
τῆς νυχτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ οὗ πολέμιοι 
δέ, ὥς ys ἡμῖν ἐδόχουν, τοῦτο δείσαντες &z5A90v: 

ῶὼ0 σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῇσαν. ἐπεὶ δὲ 
οὐκ ἀφίχεσϑε, ὁ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, ὥμεϑα ὑμᾶς πυϑο- 

, ἢ οτος , τ 2 , 
μένους τὰ παρ᾽ ἡμῖν φοβηϑέντας οἴχεσϑαι ἀποδράντας 
ἐπὶ θάλατταν" καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσϑαι ὑμῶν. 
οὕτως οὖν xal ἡμεῖς δεῦρο ἐπορεύϑημεν. 

, N 3 M e , 2 - 347 3.4 
IV. Ταύτην μὲν ovv τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίξοντο ἐπὶ 

τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὃ 
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καλεῖται Κάλπης λιμὴν ἔστι uiv ἐν τῇ Θράκῃ τῇ ἐν 
- 2 A E 3 , M ς , e , M εἰ M - τῇ oto ἀρξαμένη δὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ 

, — , , c , Mi 

evou«rog τοῦ llovrov μέχρι Ἡρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς 
τὸν Πόντον εἰσπλέοντι. καὶ τριήρει μέν ἐστιν εἰς Ἣρά- 2 
κλειαν ἐκ Βυξαντίου κώπαις ἡμέρας μακρᾶς πλοῦς" ἐν 

^ " , Ld N , 2 , N , N 

δὲ τῷ μέσῳ ἅλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε 
t , 3 A - , κι ^ , 

Ελληνίς, ἀλλὰ Θρᾷκες Βιϑυνοί: καὶ ovg ἂν λάβωσι 

τῶν Ἑλλήνων ἐχπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρί- 
ζειν λέγονται τοὺς Ἕλληνας. ὁ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν 8 

μέσῳ μὲν κεῖται ἑκατέρωθεν πλεόντων ἐξ Ἡρακλείας 
καὶ Βυζαντίου, ἔστι δ᾽ ἐν τῇ ϑαλάττῃ x ἢ, j ἢ ϑαλάττῃ προκείμενον yo- 
Q(ov, τὸ μὲν εἰς τὴν ϑάλατταν καϑῆκον αὐτοῦ πέτρα 
ἀπορρώξ, ὕψος ὅπῃ ἐλάχιστον οὐ μεῖον εἴκοσιν ὀργυιῶν, 
ὁ δὲ αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου μάλιστα 
τεττάρων πλέϑρων τὸ svQog: τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος 

, e M , 2 , Led ' 3 χωρίον ἱκανὸν μυρίοις ἀνθρώποις οἰκῆσαι. λιμὴν δ᾽ 4 
vx αὐτῇ τῇ πέτρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων. 

, M e , er NM e 3-2 2 μος ^ 

κρήνη δὲ ἡδέος υδατος καὶ ἄφϑονος ῥέουσα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ 

ϑαλάττῃ ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίου. ξύλα δὲ πολλὰ 
μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ ναυπηγήσιμα 
2-9 2. τὼ - , M M x , , Ἁ 

ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ϑαλάττῃ. τὸ δὲ ὄρος εἰς μεσόγειαν μὲν 5 
3 e 3. » , M ων M ἀγήκει ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ 
ἄλιϑον" τὸ δὲ παρὰ ϑάλατταν πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι στα- 
δίους δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύ- 
λοις. ἡ δὲ ἄλλη χώρα πολλὴ καὶ καλή, καὶ κῶμαι ἐν 6 
αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ οἰχούμεναι" φέρει γὰρ ἡ γῆ 
καὶ κριϑὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας 

καὶ σήσαμα καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους πολλὰς 
καὶ ἡδυοίνους καὶ τἄλλα πάντα πλὴν ἐλαῶν. ἡ μὲν τ 
χώρα ἦν τοιαύτη. ἐσκήνουν δ᾽ ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς 
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τῇ ϑαλάττῃ" εἰς δὲ τὸ κπὰὦ πόλισμα dv γενόμενον οὐκ 
ἐβούλοντο στρατοπεδεύεσθϑαι, ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ ἐλ- 
ϑεῖν ἐνταῦϑα ἐξ ἐπιβουλῆς εἶναι, βουλομένων τινῶν 

8 χατοικίσαι πόλιν. τῶν γὰρ στρατιωτῶν ol πλεῖστοι 
ἦσαν οὐ σπάνει βίου ἐκπεπλευκότες ἐπὶ ταύτην τὴν 
μισϑοφοράν, ἀλλὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν ἀκούοντες, οἵ 
μὲν καὶ ἄνδρας ἄγοντες, οἵ δὲ καὶ προσανηλωκότες 
χρήματα, καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδεδρακότες πατέρας 
καὶ μητέρας, οἵ δὲ καὶ τέχνα καταλιπόντες ὡς χρήματ᾽ 
αὐτοῖς κτησάμενοι ἥξοντες πάλιν, ἀκούοντες καὶ τοὺς 
ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρῳ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ πράττειν. τοι- 
οὔτοι οὖν ὄντες ἐπόϑουν εἰς τὴν “Ελλάδα σώξεσϑαι. 

9 ᾿Επειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταὐτὸν 
, 235. 9r LP. A bert ^ 3 m ' 5 

συνόδου, ἐπ᾿ ἐξόδῳ ἐϑύετο Ξενοφῶν" ἀναγκη yag ἣν 
3.558 Ἁ , , 9 , n y A A Α ^ 

ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξαγειν" ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς 

ϑάπτειν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο, εἵποντο καὶ οἵ ᾽49- 
ῇ ' M M M ,ὕ , 

κάδες, καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνϑαπερ 
ἔπεσον ἑκάστους ἔϑαψαν᾽ ἤδη γὰρ ἦσαν πεμπταῖοι καὶ 
οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτι qv* ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν 
ὁδῶν συνενεγκόντες ἔϑαψαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς 
3 ἐ , e ι N e , 
ἐδύναντο καλλιστα οὐς δὲ μὴ ευριόκον, κενοτάφιον. 

3 »" b] , , M , 2 αὖ - 1 10 αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα, καὶ στεφάνους ἐπέϑεσαν. ταῦτα 
δὲ ποιήσαντες ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ 
τότε μὲν δειπνήσαντες ἐχκοιμήϑησαν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
συνῆλθον οἵ στρατιῶται πάντες" συνῆγε δὲ μάλιστα 
᾿Δγασίας τε Στυμφάλιος λοχαγὸς καὶ Ἱερώνυμος Ἠλεῖος 

* A Pd δ , - 2 , 34 

11 λοχαγὸς καὶ ἄλλοι ob πρεσβύτατοι τῶν .4oxoÓcwv. xci 

δόγμα ἐποιήσαντο, itv τις τοῦ λοιποῦ μνησϑῇ δίχα 
τὸ στράτευμα ποιεῖν, ᾿ϑανδτῳ αὐτὸν Orge Duo, καὶ 

κατὰ χώραν ἀπιέναι ἧπερ πρόσϑεν εἶχε τὸ στράτευμα 
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καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσϑεν στρατηγούς. καὶ Χειρίσοφος 
μὲν ἤδη ἐτετελευτήκει φάρμακον πιὼν πυρέττων" τὰ 
δ᾽ ἐκείνου Νέων '4owatog παρέλαβε. 

» - s 
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς sims Ξενοφῶν, 9 ἄνδρες 12 

στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, [δῆλον ὅτι] 

πεζῇ ποιητέον" ov γὰρ ἔστι πλοῖα" ἀνάγκη δὲ πορεύε- 
N * , ' 2 , ^ 2 , ec - σϑαι ἤδη" ov γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. ἡμεῖς 

οὖν, ἔφη, ϑυσόμεϑα" ὑμᾶς δὲ δεῖ παρασκευάξεσϑαι ὡς 
μαχουμέ ἔπ L ἄλλοτε" οἱ γὰρ πολέ : μαχουμένους εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε" oí γὰρ πολέμιοι ἀνα- 
τεϑαρρήκασιν. ἐκ τούτου ἐϑύοντο οἷ στρατηγοί, μάντις 13 

δὲ παρῆν ᾿ἀρηξίων i4ox4g: ὁ δὲ Σιλανὸς ὁ ᾿άμπρα- 
κιώτης ἤδη ἀπεδεδράκει πλοῖον μισϑωσάμενος ἐξ 'Hoa- 

, , Ἁ ων d 2 , 3 δι... M 

κλείας. ϑυομένοις δὲ ἔπὶ τῇ ἀφόδῳ ovx ἐγίγνετο τὰ 

ἱερά. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο. καί 14 
3. , e ς »" - , A 

τινες ÉéTOÀuQv λέγειν ὡς ὁ Ξενοφῶν βουλόμενος τὸ 

χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ 

οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦϑεν κηρύξας τῇ αὔριον 15 
παρεῖναι ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μάντις 
εἴ τις εἴη, παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνϑεασόμενον 
τὰ ἱερά, ἔϑυε" καὶ ἐνταῦϑα παρῆσαν πολλοί. ϑυομένῳ 16 

NY " 1 S -— 9 f 3 7 3 e , δὲ πάλιν εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ (sgd. 
- * - A 

ἐκ τούτου χαλεπῶς εἴχον oL στρατιῶται" καὶ γὰρ τὰ 

ἐπιτήδεια ἐπέλιπεν ἃ ἔχοντες ἠλϑον, καὶ ἀγορὰ οὐδε- 
μία παρῆν. 

'"Ex τούτου συνελθόντων εἶπε πάλιν Ξενοφῶν, Ὦ 11 
ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω 
γίγνεται" τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομένους" 
ἀνάγκη ovv μοι δοκεῖ εἶναι ϑύεσϑαι περὶ αὐτοῦ τούτου. 
ἀναστάς τις εἶπε, Καὶ εἰκότως ἄρα ἡμῖν οὐ γίγνεται 18 

τὰ ἱερά" ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου χϑὲς ἥκοντος 
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πλοίου ἤκουσά τινος ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου 
19 ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων. ἐκ τού- 

του δὲ ἀναμένειν μὲν πᾶσιν ἐδόκει" ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια, 
ἀνάγκη ἦν ἐξιέναι. καὶ ἐπὶ τούτῳ πάλιν ἐϑύετο εἰς τρίς, 
καὶ ovx ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν ἰόντες 
τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον ὅτι οὐκ ἔχοιεν τὰ ἐπιτήδεια. 

ὁ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνομένων τῶν ἱερῶν. 
20 Kal πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι 

πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ 
τὰ (egt τὰ δὲ ϑύματα ἐπελελοίπει. οἱ δὲ στρατηγοὶ 

91 ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. εἶπεν οὖν Ξενοφῶν, 
Ἴσως οἷ πολέμιοι συνειλεγμένοι εἰσὶ καὶ ἀνάγκη μάχε- 

σϑαι" εἰ οὖν καταλιπόντες (τὰ σκεύη» ἐν τῷ ἐρυμνῷ 

χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένον ἴοιμεν, ἴσως ἂν 
25 τὰ ἱερὰ προχωροίη ἡμῖν. ἀκούσαντες δ᾽ οἵ στρατιῶται 

ἀνέχραγον ὡς οὐδὲν δέον εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ 
ϑύεσϑαι ὡς τάχιστα. καὶ πρόβατα μὲν οὐκέτι ἦν, 
βοῦς δὲ ὑπὸ ἁμάξης πριάμενοι ἐθύοντο" καὶ Ξέενο- 
φῶν Κλεάνορος ἐδεήϑη τοῦ ᾿ἄρχάδος προϑύεσϑαι εἴ 
τι ἐν τούτῳ εἴη. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐγένετο. 

23 Νέων δὲ ἦν uiv στρατηγὸς κατὰ τὸ Χειρισόφου 
μέρος, ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς 
τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος αὐτοῖς χαρίζεσθαι, εὑρών τινα 
ἄνθρωπον Ἡρακλεώτην, ὃς ἔφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι 
ὅϑεν εἰη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε τὸν βουλόμενον 
ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια, ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. ἐξ- 
έρχονται δὴ σὺν δορατίοις καὶ ἀσκοῖς καὶ ϑυλάκοις καὶ 

24 ἄλλοις ἀγγείοις εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους. ἐπειδὴ δὲ 
ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις καὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λαμ- 

βάνειν, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς oí Φαρναβάξου ἱππεῖς 
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οὥτοι᾽ βεβοηϑηκότες γὰρ ἦσαν τοῖς Βιϑυνοῖς, βου- 
, 1 "ἢ ἊΣ 7 2 »" 
ὀμένοι συν τοῖς Βιϑυνοῖς, εἰ δύναιντο, ἀἁἀποκωλῦσαι 

οὺς Ἕλληνας μὴ ἐλθεῖν εἰς τὴν Φρυγίαν" οὗτοι οἵ 
τπεῖς ἀποχτείνουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακο- 
, t e x V 3: x A 3 , , , - 

(ovg* οὗ δὲ λοιποὶ ἐπὶ τὸ ὃρος ἀνέφυγον. ἐκ τούτου 28 

παγγέλλει τις ταῦτα τῶν ἀποφυγόντων εἰς τὸ στρατό- 
εδον. καὶ ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ 
- € , M -» ΕΌν δ t£ , 3 S 35 “Ψ 
ἢ ἡμέρᾳ, λαβὼν βοῦν ὑφ᾽ ἁμάξης, ov γὰρ qv ἄλλα 

osi, σφαγιασάμενος ἐβοήϑει καὶ of ἄλλοι of μέχρι 
οιάκοντα ἐτῶν ἅπαντες. καὶ ἀναλαβόντες τοὺς λοιποὺς 26 

νδρας εἰς τὸ στρατόπεδον ἀφικνοῦνται. καὶ ἤδη μὲν 
, 5 μφὶ ἡλίου δυσμὰς ἦν καὶ οἵ Ἕλληνες μάλ᾽ ἀϑύμως 

jovveg ἐδειπνοποιοῦντο, καὶ ἐξαπίνης διὰ τῶν λασίων 

ὃν Βιϑυνῶν τινες ἐπιγενόμενοι τοῖς προφύλαξι τοὺς 
X , Ἁ M 287 J » A , 

£y χατέκανον vovg δὲ ἐδίωξαν μέχρι eig τὸ στρατόπεδον. 
xi χραυγῆς γενομένης εἰς τὰ ὅπλα πάντες ἔδραμον οἵ 21 

M , A A P? MI f 
zAAqvsg: καὶ διώκειν μὲν καὶ κινεῖν vo στρατόπεδον vv- 

' ? 2 Χ 2.5. ἡ kJ * , 1 3. 1 χα τος ΟΣ τὸς οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι" δασέα γὰρ ἣν τὰ χωρία" ἐν 
P τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον φυλαττόμενοι ἱκανοῖς φύλαξι. 

Τὴν μὲν νύχτα οὕτω διήγαγον" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ V. 
| στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο" οἵ δὲ 
, 3 , M e A M , 4 Ἁ 

Ziqvro ἀναλαβόντες τὰ OmÀ« καὶ τὰ σκεύη. πρὶν δὲ 
, 5 e »" Ξ 

οίστου ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν 1) ἡ εἴσοδος ἣν εἰς 
) χωρίον, καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς 

- , ra 
ὕλας. καὶ πλοῖον ἐξ Ἡρακλείας ἡκὲν ἄλφιτα ἄγον καὶ 

E M 5 N 4. 2 ^ μ- - 3 , ; 5 ρεῖα καὶ οἶνον. πρὼ δ᾽ ἀναστὰς Ξενοφῶν ἐθύετο ἐπ᾿ 2 
4 N , M δ A 34—N - , δ ΄, 

δῳ, καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. 
- » ς ^ 3 ^ LJ 

xi ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ ἀετὸν αἴσιον 
μάντις ᾿ἀρηξίων Παρράσιος, καὶ ἡγεῖσϑαι κελεύει τὸν 

] E a , N X A , 

ενοφῶντα. καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίϑενται, 3 
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καὶ ἐκήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι τοὺς στρατιώτας σὺ 
τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ 
καταλιπεῖν. οἵ μὲν δὴ ἄλλοι πάντες ἐξῇσαν, Νέων δὲ 
οὔ" ἐδόκει γὰρ κράτιστον εἶναι τοῦτον φύλακα κατα 
λιπεῖν τῶν ἐπὶ στρατοπέδου. ἐπεὶ δ᾽ οἵ λοχαγοὶ κα 
οὗ στρατιῶται ἀπέλειπον αὐτόν, αἰσχυνόμενον u 
ἐφέπεσϑαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺ 
ὑπὲρ πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη. καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον 

of δ᾽ ἄλλοι ἐπορεύοντο. πρὶν δὲ πεντεκαίδεκα στάδια 
διεληλυϑέναι ἐνέτυχον ἤδη vexgotg* καὶ τὴν οὐρὰν vo 
κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φανέντας v& 

xgovg ἔϑαπτον πάντας ὁπόσους ἐπελάμβανε τὸ κέρας. 
ἐπεὶ δὲ τοὺς πρώτους ἔϑαψαν, προαγαγόντες καὶ τὴ 
οὐρὰν αὖϑις ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτά 
φῶν ἔϑαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανε 
ἡ στρατιά. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν; 
ἔνϑα ἔκειντο ἀϑρόοι, συνενεγκόντες αὐτοὺς ἔϑαψαν. 

7 Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόντει 
τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδει 
ὅ,τι τις ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος, καὶ ἐξαίφνης ὁρῶ 
τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐ 

τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος ἱππέας τ 
πολλοὺς καὶ πεξούς" καὶ γὰρ Σπιϑριδάτης καὶ Ῥαϑίνη 

8 ἧκον παρὰ Φαρναβάξου ἔχοντες τὴν δύναμιν. ἐπεὶ δὲ 
κατεῖδον τοὺς Ἕλληνας οἵ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντεῷ, 
αὐτῶν ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. ἐκ τούτου εὐϑὺ 

᾿Φρηξίων [0 μάντις τῶν ᾿Ελλήνων] σφαγιάξεται, 
9 ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. ἔνϑα ὃ 
Ξενοφῶν λέγει, Ζοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπ 
τάξασϑαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας ἵν᾽ ἄν που δέ 

- 

e 

ce 
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3 » 
σιν οὗ ἐπιβοηϑήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἱ πολέμιοι 
ἑταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ ἀκεραίους. 

υνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὑμεῖς μὲν τοίνυν, ἔφη, προ- 10 

γεῖσϑε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκωμεν, ἐπεὶ 
2 ἢ , ' , R5 LIN SAN ὦ ᾿ 
)pOqusv καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους" ἐγὼ δὲ ἥξω τοὺς 
ελευταίους λόχους καταχωρίσας ἧπερ ὑμῖν δοκεῖ. éx11 

οὕτου oí μὲν ἤσυχοι προῆγον, ὁ δὲ τρεῖς ἀφελὼν τὰς 
ελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας τὴν μὲν ἐπὶ 

0 δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσϑαι ἀπολιπόντας ὡς πλέϑρον᾽" 

Ἰ᾿αμόλας ᾿4χαιὸς ταύτης ἡρχε τῆς τάξεως" τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ 
ἕσῳ ἐχώρισεν ἔπεσϑαι" Πυρρίας ᾿Δἀρχὰς ταύτης ἦρχε᾿ 
jv δὲ μίαν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ Φρασίας ᾿“ϑηναῖος ταύτῃ 
ρειστήκει. προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἵ ἡγούμενοι 13 
πὶ νάπει μεγάλῳ καὶ δυσπόρῳ, ἔστησαν ἀγνοοῦντες εἰ 
ιαβατέον εἴη τὸ νάπος. καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς 
αὺ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. καὶ ὁ Ξενο- 18 
ὧν ϑαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πορείαν καὶ ταχὺ 
χούων τὴν παρεγγύην, ἐλαύνει ἢ τάχιστα. ἐπεὶ δὲ 
υνῆλϑον, λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ὧν τῶν στρα- 

bd e - 3 2 » , , 2 “Ὁ 

ηγῶν or. βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη εἰ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦ- 

ον νάπος. καὶ ὁ Ξενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν, 
[λλ᾽ ἴστε μέν μα, ὦ ἄνδρες, οὐδένα zc κίνδυνον προ- 
ενήσαντα ὑμῖν ἐθϑελούσιον" οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομέ- 

ς ^ 3 2 n 3 A ’ “ M 

ovg ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, ἀλλὰ σωτηρίας. νῦν δὲ 18 

ὕὑτως ἔχει᾽ ἀμαχεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν ἀπελθεῖν" ἣν 
Go μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν 
πόταν ἀπίωμεν ἕψονται καὶ ἐπιπεσοῦνται. ὁρᾶτε δὴ 16 
ὄτερον κρεῖττον ἐἰἕναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας προβαλομένους 
AR m "^ , P ς [od ? , Ἁ 

X ὁπλὰ ἢ μεταβαλομένους ὁπισϑεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς 

ολεμίους ϑεᾶσϑαι. ἴστε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι 11 

μι 4 
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ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσϑαι καὶ 
τοῖς κακίοσι ϑάρρος ἐμποιεῖ. ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν 
ἡμίσεσιν ἐπιοίην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. καὶ 
τούτους οἶδ᾽ ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς ἐλπίζετε 
αὐτοὺς δέξεσϑαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπιστάμεϑα 

18 ὅτι τολμήσουσιν ἐφέπεσϑαι. τὸ δὲ διαβάντας ὄπισϑεν 
νάπος χαλεπὸν ποιήσασϑαι μέλλοντας μάχεσθαι ἄρ 
οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον; τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἐγὼ 
βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα φαίνεσϑαι ὥστε ἀποχωρεῖν" 
ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσκεσϑαι ὅτι οὐχ 

ι9 ἔστι μὴ νικῶσι σωτηρία. ϑαυμάξω δ᾽ ἔγωγε καὶ τὲ 
νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν νομέζει εἶναι τῶν 
ἄλλων ὧν διαπεπορεύμεϑα χωρίων. πῶς γὰρ δὴ διαβα 
τὸν τὸ πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας; πῶς δὲ ἃ 
διεληλύϑαμεν ὄρη, ἣν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται 

207v δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν ἐπὶ ϑάλατταν, πόσον τι νάπος 
ὁ Πόντος; ἔνϑα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα οὔτϑ 

σῖτος ᾧ ϑρεψόμεϑα μένοντες, δεήσει δέ, ἣν ϑᾶττοι 

ἐκεῖ γενώμεϑα, ϑᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια 
2100xoUv νῦν κρεῖττον ἠριστηχότας μάχεσϑαι ἢ αὔριον 

ἀναρίστους. ἄνδρες, τά τε ἱερὰ ἡμῖν καλὰ οἵ τε οἰῶ 
νοὶ «icio! τά τε σφάγια κάλλιστα᾽ ἴωμεν ἐπὶ τοὺς 

ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, 

ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου ἂν ϑέλωσι σκηνῆσαι. 

22 ᾿Εντεῦϑεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον, καὶ οὐ 
δεὶς ἀντέλεγε. καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαίνει 
1| ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους dv: ϑᾶττον γὰρ ἀϑρόο 
ἐδόκει ἂν οὕτω πέραν γενέσϑαι τὸ στράτευμα ἢ εἰ κατὰ 

23 v]v γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξεμηρύοντο. ἐπεὶ δὶ 
διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα ἔλεγεν, AvÓQsg 
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ἀναμιμνήσχεσϑε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς ϑεοῖς ὁμόσε 
ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἵ πολεμίους φεύ- 
yovrsg, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῆς 

Ἑλλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ἡγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ καὶ 24 

ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι 
καὶ καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην ἐν οἷς 
ἐθέλει παρέχειν ἑαυτοῦ. ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ 36 
ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος, καὶ τοὺς πελταστὰς ἕκατέ- 

ρῶϑεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 
παρήγγελτο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον 
ἔχειν, ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι" ἔπειτα δὲ εἰς προβολὴν 

καϑέντας ἕπεσϑαι βάδην καὶ μηδένα δρόμῳ διώκειν. 

ἐκ τούτου σύνθημα παρήει Ζεὺς σωτήρ, Ἡρακλῆς 9ys- 
μών. οἱ δὲ πολέμιοι ὑπέμενον, νομίξοντες καλὸν ἔχειν 
τὸ χωρίον. ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίαξον, ἀλαλάξαντες οἱ Ἕλληνες 26 

πελτασταὶ ἔϑεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν᾽ 

oí δὲ πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἵ 9' ἱππεῖς καὶ τὸ 
στῖφος τῶν Βιϑυνῶν᾽ καὶ τρέπονται τοὺς πελταστᾶς. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαξεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ 21 
πορευομένη καὶ ἅμα ἡ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο καὶ ἐπαιάνιξον 
καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαξον καὶ ἅμα τὰ δόρατα καϑίεσαν, 
ἐνταῦϑα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ ἔφευγον. καὶ 28 
Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππέας ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίν- 
νυσαν ὅσουσπερ ἐδύναντο ὡς ὀλίγοι ὄντες. τῶν δὲ 
πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐϑὺς διεσπάρη, x«9' ὃ 
of Ἕλληνες ἱππεῖς ἦσαν, τὸ δὲ δεξιὸν ἅτε οὐ σφόδρα 
διωκόμενον ἐπὶ λόφου συνέστη. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ "EA-99 
ληνες ὑπομένοντας αὐτούς, ἐδόκει ῥᾷστόν τε καὶ ἀκιν- 
δυνότατον εἶναι ἰέναι ἤδη ἐπ᾽ αὐτούς. παιανίσαντες 
οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο᾽ οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. καὶ ἐ᾿ ταῦϑα 
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, 3, 
οὗ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη" 
? , , , Ἁ ^ Mi , M] 

ἀπέϑανον δὲ ὀλίγοι" τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ 

30 τῶν πολεμίων πολὺ ὄν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἷ Ἕλληνες τό τε 
Φαρναβάξου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς Βιϑυνοὺς 
ἱππέας πρὸς τοῦτο συναϑροιξζομένους καὶ ἀπὸ λόφου 
τινὸς καταϑεωμένους τὰ γιγνόμενα, ἀπειρήκεσαν μέν, 
er Nom καὶ P. , , - e e 

ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως ὅπως 

81 δύναιντο, ὡς μὴ τεθαρρηκότες ἀναπαύσαιντο. συνταξά- 
μενοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦϑεν οἵ πολέμιοι ἱππεῖς φεύ- 
γουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διω- 
κόμενοι" νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο, ὃ οὐκ ἤδεσαν οἵ 
Ἕλληνες, ἀλλὰ προαπετράποντο διώκοντες" ὀψὲ γὰρ ἦν. 

32 ἐπανελθόντες δὲ ἔνϑα ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο, στη- 

σάμενοι τρόπαιον ἀπῇσαν ἐπὶ ϑάλατταν περὶ ἡλίου 
δυσμάς" στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

VL Ἐντεῦϑεν οἵ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν 
καὶ ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι 
ἐδύναντο προσωτάτω" oí δὲ “Ἕλληνες προσέμενον μὲ 

, MN ^ , Ἁ ' " ς e 

Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα 
3 ? v , c , Ἁ “. ς , 

ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποξυγίοις κα 
τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς πυροὺς καὶ κριϑάς 
οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα ἅπαντα γὰρ ἀγαϑὰ εἶχε 

οἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. καὶ ὁπότε μὲν καταμένοι τ 
στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἰέναι, κα 
ἐλάμβανον (ot ἐξιόντες" ὁπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ στρά 
τευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελϑὼν λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξε 

7 EA M 5 M , 2 , a ^ 
8είναι. ἤδη δὲ qv zoÀAg παντῶν &qOovía' καὶ ya 

ἀγοραὶ πάντοϑεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πό 
λεὼν καὶ of παραπλέοντες ἄσμενοι κατῆγον, ἀκούον 

τες ὡς οἰχίξοιτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. ἔπεμπον δὲ κα 
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οὗ πολέμιοι ἤδη oy πλησίον dxovv πρὸς Ξενοφῶντα, 
ἀκούοντες ὅτι οὗτος πολίξει τὸ χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ,τι 
δέον ποιοῦντας φίλους εἶναι. ὁ δ᾽ ἀπεδείχνυεν αὐτοὺς 

τοῖς στρατιώταις. καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῦται 5 
δύο τριήρεις ἔχων, πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε δὲ τὸ 
στράτευμα ἐξω ὃν ὅτε ἀφίκετο καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς 
οἰχόμενοι ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν πρόβατα πολλά" 
ὀχνοῦντες δὲ μὴ ἀφαιρεϑεῖεν τῷ Ζ᾽εξίππῳ λέγουσιν, 
ὃς ἀπέδρα τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος, 

καὶ κελεύουσι διασώσαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν 
αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν ἀποδοῦναι. εὐϑὺς δ᾽ ἐκεῖνος 6 
ἀπελαύνει τοὺς περιεστῶτας τῶν στρατιωτῶν καὶ λέ- 
γοντας ὅτι δημόσια εἴη, καὶ τῷ Κλεάνδρῳ λέγει ἐλϑὼν 
ὅτε ἁρπάξειν ἐπιχειροῦσιν. ὁ δὲ κελεύει τὸν ἁρπά- 
fovra ἄγειν πρὸς αὑτόν. καὶ ὁ μὲν λαβὼν ἦγέ τινα" ἢ 
περιτυχὼν δ᾽ ᾿Δ4γασίας ἀφαιρεῖται" καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ 
0 ἀγόμενος λοχίτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι ob παρόντες τῶν 
στρατιωτῶν ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Ζέξιππον, ἀνα- 
καλοῦντες τὸν προδότην. ἔδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν 
πολλοὶ καὶ ἔφευγον εἰς τὴν ϑάλατταν, καὶ Κλέανδρος 
δ᾽ ἔφευγε. Ξενοφῶν δὲ καὶ of ἄλλοι στρατηγοὶ κατ- 8 
εχόλυόν ve καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἔλεγον ὅτι οὐδὲν εἴη 
πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα αἴτιον εἴη τὸ τοῦ στρατεύ- 
ματος ταῦτα γενέσϑαι. ὁ δὲ Κλέανδρος ὑπὸ coUo 

Ζεξίππου τε ἀνερεϑιξόμενος καὶ αὐτὸς ἀχϑεσϑεὶς ὅτι 

ἐροβήϑη, ἀποπλεύσεσϑαν ἔφη καὶ κηρύξειν μηδεμίαν 
πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, ὡς πολεμίους. ἦρχον δὲ τότε 
πάντων τῶν ᾿Ἑλλήνων οἵ “ακεδαιμόνιοι. ἐνταῦϑα 10 
πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι τοῖς Ἕλλησι, καὶ 
ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ οὐκ ἂν ἄλλως ἔφη 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 13 
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γενέσϑαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα βάλλειν καὶ 
i170» ἀφελόμενον. ἦν δὲ ὃν ἐξήτει ᾿4γασίας διὰ τέλους, 

φίλος τῷ Ξενοφῶντι" ἐξ οὗ καὶ διέβαλεν αὐτὸν ὁ 
Ζέξιππος. καὶ ἐντεῦϑεν ἐπειδὴ ἀπορία ἦν, συνήγαγον 
τὸ στράτευμα οἵ ἄρχοντες" καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ᾽ 
ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον, τῷ δὲ Ξενοφῶντι, 

12 οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι, ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἔλεξεν, Ὦ, ἄν- 
δρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐδὲν φαῦλον δοκεῖ εἶναι 
τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέαν- 
δρος ἄπεισιν ὥσπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐγγὺς αἵ 'EA- 
ληνίδες πόλεις" τῆς δὲ Ἑλλάδος “ακεδαιμόνιον προ- 

εστήκασιν᾽ ἵχανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος Δακεδαιμονέων 

13 ἐν ταῖς πόλεσιν O,rt βούλονται διαπράττεσϑαι. εἰ οὖν 
οὗτος πρῶτον μὲν ἡμᾶς Βυξαντίου ἀποκλείσει, ἔπειτα 
δὲ τοῖς ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις 
μὴ δέχεσϑαι ὡς ἀπιστοῦντας “ακεδαιμονίοις καὶ ἀνό- 
μους ὄντας, ἔτι δὲ πρὸς ᾿ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος 
ὁ λόγος πεοὶ ἡμῶν ἥξει, χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ 
ἀποπλεῖν" καὶ γὰρ ἐν τῇ γῇ ἄρχουσι Δακεδαιμόνιον 

καὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. οὔκουν δεῖ οὔτ 
ἑνὸς ἀνδρὸς ἕνεκα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους tij 

Ἑλλάδος ἀπέχεσϑαι, ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύωσι" 
καὶ γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅϑεν ἐσμὲν πείϑονται αὐτοῖς. 

τὸ ἐγὼ μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἀκούω Ζ͵έξιππον λέγειν πρὸς 
Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν ἐποίησεν ᾿Ζγασίας ταῦτα, εἶ 
μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶ 
τῆς αἰτίας καὶ ᾿Ζγασίαν, ἂν αὐτὸς ᾿Ζγασίας φήσῃ ἐμέ 
τι τούτων αἴτιον εἶναι, καὶ καταδικάξω ἐμαυτοῦ, 
ἐγὼ πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆ 

16 ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. φημὶ 
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δὲ καὶ εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν 
Κλεάνδρῳ κρῖναν' οὕτω γὰρ Gv ὑμεῖς ἀπολελυμένοι 

- νῷ 7 e X - E ET LEA 

τῆς αἰτίας εἴητε. ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἰ οἰόμενοι 

ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσϑαι ἀντὶ 
ὃὲ τούτων οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεϑα, ἀλλ᾽ 
εἰρξόμεϑα ἐν τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων. 

M -» 9 N 5 2 , 2 z 
Μετὰ ταῦτα ἀναστας εἶπεν “4γασίας, Eyo, 1 

ἄνδρες, ὄμνυμι ϑεοὺς καὶ ϑεὰς ἦ μὴν μήτε us ἔξενο- 
φῶντα κελεῦσαι ἀφελέσϑαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον 
ὑμῶν μηδένα" ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀγόμενον 
τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ Ζ᾿εξίππου, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασϑε 
ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι" καὶ ἀφειλόμην, 
ὁμολογῶ. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ με" ἐγὼ δὲ ἐμαυτόν, 
ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ 
ὅ,τι ἂν βούληται ποιῆσαι" τούτου ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε 
“ακεδαιμονίοις σώξοισϑέ ve ἀσφαλῶς ὅποι ϑέλει ἕκα- 

στος. συμπέμψατε μέντοι μοι ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι 
πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι ἐγὼ παραλίπω, καὶ 

18 

λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. ἐκ τούτου ἔδωκεν 19 
ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο προελόμενον ἰέναι. ὁ δὲ 
προείλετο τοὺς στρατηγούς. μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο 
πρὸς Κλέανδρον ᾿4γασίας καὶ ob στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαι- 

οεϑεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Ζγασίου. καὶ ἔλεγον οἵ στρατηγοί, 20 
Ἔπεμψεν ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρὸς σέ, ὦ Κλέανδρε, καὶ 
ἐκέλευσέ σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντα σὲ αὐτὸν 

- rr κ᾿ , ΕΣ rer s) "^ , Ἵ a 

χρῆσϑαι ὅ.τι «v βούλῃ, εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ καὶ 
πλείους αἰτιᾷ, τούτους ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι ἑαυτοὺς 
εἰς κρίσιν. εἴτε οὖν ἡμῶν τινα αἰτιᾷ, πάρεσμέν GoL 
ς -» p X ων , , 2 A M 9 , 

ἡμεῖς" εἴτε καὶ ἄλλον τινὰ, φραδον᾽ οὐδεὶς yog ἄπεσται 

ὅστις ἂν ἡμῖν ἐϑέλῃ πείϑεσϑαι. μετὰ ταῦτα παρελϑὼν 
13* 

2] 
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ὁ ᾿“γασίας εἶπεν, ᾿Εγώ εἰμι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφελόμε- 
vog ΖἸεξίππου ἄγοντος τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ παίειν 

22 κελεύσας Ζέξιππον. τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγα- 
ϑὸν ὄντα, ΖἘέξιππον δὲ οἷδα αἱρεϑέντα ὑπὸ τῆς στρα- 
τιῶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἧς ἠτησάμεϑα παρὰ 
Τραπεζξουντίων ἐφ᾽ ovs πλοῖα συλλέγειν ὡς σωξοίμεϑα, 

καὶ ἀποδράντα [4] έξιππον)] καὶ προδόντα τοὺς στρα- 
οϑτιώτας μεϑ᾽ ὧν ἐσώϑη. καὶ τούς τε Τραπεζουντίους 

ἀπεστερήκαμεν τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦμεν 

εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. 
ἤκουε γάρ, ὥσπερ ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεξῇ ἀπιόντας 
τοὺς ποταμούς τὲ διαβῆναι καὶ σωθῆναι εἰς τὴν 'EA- 

ο4 λάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. εἰ δὲ σὺ 
ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ; [καὶ μὴ τῶν παρ᾽ 
ἡμῶν ἀποδράντων)], εὖ ἴσϑι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων 
ἐποίησα. νόμιξε δ᾽, ἐὰν ἐμὲ νῦν ἀποχτείνῃς, δι᾽ ἄνδρα 
δειλόν τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀποκτείνων. 

25 "4xovGug ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Zlébuxzov 
μὲν οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ μέντοι 
ἔφη νομίζειν οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος ἦν Ζέξιππος βίᾳ 
χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ κριϑέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς 

26 νῦν ἀξιοῦτε, τῆς δίκης τυχεῖν. νῦν οὖν ἄπιτε κατα- 

λιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα" ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε 

πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε 
ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέσϑαι 

?; τὸν ἄνδρα. ὁ δὲ ἀφαιρεϑεὶς εἶπεν, ᾿Εγώ, ὦ KA£avógs, - 
εἰ καὶ οἴει μὲ ἀδικοῦντά τι ἄγεσϑαι, οὔτε ἔπαιον οὐ- 
δένα οὔτε ἔβαλλον, ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ 
πρόβατα" ἦν γὰφ τῶν στρατιωτῶν δόγμα, εἴ τις ὁπότε, 
ἡ στρατιὰ ἐξίοι ἰδία λήξοιτο, δημόσια εἶναι τὰ λη- 
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φϑέντα. ταῦτα εἶπον" ἐκ τούτου μὲ λαβὼν οὗτος 58 
ἦγεν, ἵνα μὴ φϑέγγοιτο μηδείς, ἀλλ᾽ αὐτὸς λαβὼν τὸ 
μέρος διασώσειξ τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ 
χρήματα. πρὸς ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν, ᾿Επεὶ τοί- 
νυν συναίτιος εἶ, κατάμενε, ἵνα καὶ περὶ coo βου- 
λευσώμεϑα. | 

Ἔκ τούτου oí uiv ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων᾽ τὴν 39 
δὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευς πεμ- 
ve, [ἄνδρας] πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους περὶ 

τῶν ἀνδρῶν. ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμψαντας στρα- 80 

τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς καὶ Ζρακόντιον τὸν Σπαρτιάτην 
καὶ τῶν ἄλλων οἵ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι δεῖσϑαι 
Κλεάνδρου κατὰ πάντα τρόπον ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. 
ἐλθὼν οὖν ὁ Ξενοφῶν λέγει, Ἔχεις μέν, à Κλέανδρε, 81 
τοὺς ἄνδρας, καὶ ἡ στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅ,τι ἐβούλου 
ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ αὑτῶν ἁπάντων 
νῦν δέ σὲ αἰτοῦνται καὶ δέονται δοῦναι σφίσι τὼ 

ἄνδρε καὶ μὴ κατακαέίνειν᾽ πολλὰ γὰρ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχϑησάτην. ταῦτα δέ σου 33 
τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλῃ 
ἡγεῖσϑαι αὐτῶν καὶ ἣν οἱ ϑεοὶ ἵλεῳ ὦσιν, ἐπιδείξειν 
(oL καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πει- 

ϑόμενοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς ϑεοῖς μὴ φοβεῖσϑαι. 
δέονται δέ Gov καὶ τοῦτο, παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα 33 

ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Ζεξίππου καὶ σφῶν τῶν 
ἄλλων οἷος ἕκαστός ἐστι, καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις vei- 

μαι. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος, ᾿4λλὰ ναὶ τὼ σιώ, 84 
ἔφη, ταχύ τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. καὶ TO τὲ ἄνδρε 
ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς παρέσομαι" καὶ ἣν οἵ ϑεοὶ 
παραδιδῶσιν, ἐξηγήσομαι εἰς τὴν Ελλάδα. καὶ πολὺ 
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of λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ oUg ἐγὼ περὶ ὑμῶν 
ἐνίων ἤκουον ὡς τὸ στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ Μακε- 
δαιμονίων. 

35 Ἔκ τούτου of uiv ἐπαινοῦντες ἀπῆλϑον, ἔχοντες 
τὼ ἄνδρε' Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ 
συνῆν Ξενοφῶντι φιλικῶς καὶ ξενίαν συνεβάλλοντο. 

ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐτάκτως 
ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεϑύμει ἡγεμὼν γενέσϑαι 

86 αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι ϑυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 
οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς 
εἶπεν, ᾿Εμοὶ μὲν οὐ τελέϑει τὰ ἱερὰ ἐξάγειν" ὑμεῖς 
μέντοι μὴ ἀϑυμεῖτε τούτου ἕνεκα" ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, 
δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας᾽ ἀλλὰ πορεύεσϑε. ἡμεῖς 
δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἥκητε, δεξόμεϑα ὡς ἂν δυνώ- 
μεϑὰα κάλλιστα. 

31 Ἔκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ 
τὰ δημόσια πρόβατα᾽ ὁ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς 
ἀπέδωκε. καὶ οὗτος μὲν ἀπέπλει. οἵ δὲ στρατιῶται 
διαϑέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεκομισμένοι καὶ 
τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν Βιϑυνῶν. 

88 ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρϑὴν ὁδόν, 
ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν ἐλϑεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς 
τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας ἐλϑεῖν μίαν ἡμέραν καὶ 
νύκτα. τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδρά- 
zo0« καὶ πρόβατα᾽ καὶ ἀφίκοντο ἕχταῖοι εἰς Χρυσό- 
πολιν τῆς Καλχηδονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ 
λαφυροπωλοῦντες. 



IZ] 

[Ὅσα uiv δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου Τ. 
ἔπραξαν οἵ Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ 
Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πόντον 
ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεξῇ ἐξιόντες καὶ 
ἐχπλέοντες ἐποίουν μέχρι ἔξω τοῦ στόματος ἐγένοντο 

ἐν Χρυσοπόλει τῆς ᾿Δσίας, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδή- 
λωται.} ἐκ τούτου δὲ Φαρνάβαξος φοβούμενος τὸ στρά- 

τευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὑτοῦ [χώραν] στρατεύηται, πέμψας 
πρὸς ᾿ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον, ὁ δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυξαντίῳ 
ὦν, ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ζσίας, καὶ 
ὑπισχνεῖτο πάντα ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. καὶ ὁ Ava- 
ξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς εἰς 

Βυζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἰ διαβαῖεν, μισϑοφορὰν 
ἔσεσϑαι τοῖς στρατιώταις. oí μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν 

βουλευσάμνεοι ἀπαγγελεῖν, Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ 
ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο 
ἀποπλεῖν. ὁ δὲ ᾿ἀναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα 
ἔπειτα οὕτως ἀπαλλάττεσϑαι. ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

Σεύϑης δὲ ὁ Θρᾷξ πέμπει Μηδοσάδην καὶ κελεύει 
Ξενοφῶντα συμπροϑυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ στρά- 
τευμα, καὶ ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθϑυμηϑέντι ὅτι οὐ 
μεταμελήσει. ὃ δ᾽ εἶπεν, ᾿4λλὰ τὸ μὲν στράτευμα δια- 
βήσεται" τούτου ἕνεκα μηδὲν τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε 

6 
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ἄλλῳ μηδενί: ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ μὲν ἀπαλλάξομαι,, 
πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ ἐπικαιρίους ὄντας προσ- 

φερέσϑω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ. 
7 Ἔκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον 

of στρατιῶται. καὶ μισϑὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ᾿δναξί- 
βιος, ἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς 
στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀρι- 

ϑμὸν ποιήσων. ἐνταῦϑα οἱ στρατιῶται ἤχϑοντο, ὅτι 
οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίξεσϑαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ. 

8 ὀκνηρῶς συνεσχευάξοντο. καὶ ὁ Ξενοφῶν Κλεάνδρῳ 
τῷ ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος προσελθὼν ἠσπάξετο 
αὐτὸν ὡς ἀποπλευσόμενος ἤδη. ὁ δὲ αὐτῷ λέγει, Μὴ 
ποιήσῃς ταῦτα' εἰ δὲ μή, ἔφη, αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ | 

νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ 
στράτευμα. ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿᾽4λλ᾽ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ 
εἰμὶ τούτου, of δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ δεό- 

10usvoL διὰ τοῦτο ἀϑυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. ᾿4λλ᾽ 
ὅμως, ἔφη, ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελϑεῖν μὲν ὡς {συμ-) 
πορευσόμενον, ἐπειδὰν δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, 
τότε ἀπαλλάττεσϑαι. Ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 
ἐλθόντες πρὸς ᾿ἀναξίβιον διαπραξόμεϑα. οὕτως ἐλ- 

11 ϑόντες ἔλεγον ταῦτα. ὁ δὲ ἐκέλευεν οὕτω ποιεῖν καὶ 
ἐξιέναι τὴν ταχίστην συσκευασαμένους, καὶ προσαν- 
εἰπεῖν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἰς τὸν 

12 ἀριϑμόν, ὅτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. ἐντεῦϑεν ἐξῇσαν 
οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι καὶ οὗ ἄλλοι. καὶ ἄρδην πάν- 
veg πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ ᾿Ετεόνικος εἱστήκει 
παρὰ τὰς πύλας ὡς ὁπότε ἔξω γένοιντο πάντες συγ- 

18 κλείσδων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν. ὁ δὲ 
᾿Δναξίβιος συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λοχα- 
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γοὺς ἔλεξε, Τὰ uiv ἐπιτήδεια, ἔφη, λαμβάνετε ἐκ τῶν 
Θρᾳκίων κωμῶν" εἰσὶ δὲ αὐτόϑι πολλαὶ κριϑαὶ καὶ 
πυροὶ καὶ τἄλλα ἐπιτήδεια" λαβόντες δὲ πορεύεσϑε εἰς 
Χερρόνησον, ἐκεῖ δὲ Κυνέσκος ὑμῖν μισϑοδοτήσει. ἐπ- 14 
απκούσαντες δέ τινες τῶν στρατιωτῶν ταῦτα, ἢ καὶ τῶν 

λοχαγῶν τις διαγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν 
στρατηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ τοῦ Σιεύϑου πότερα πολέ- 
uuog εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους δέοι 
πορεύεσθαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκης. ἐν à δὲ 1τὉ 
ταῦτα διελέγοντο οἵ στρατιῶται ἀναρπάσαντες τὰ ὅπλα 
ϑέουσι δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας, ὡς πάλιν εἰς τὸ τεῖχος 

εἰσιόντες. ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος καὶ oí σὺν αὐτῷ ὡς εἶδον 

προσϑέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγκλείουσι τὰς πύλας καὶ 

τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. οἵ δὲ στρατιῶται ἔκοπτον 18 
τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλ- 
λόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" κατασχίσειν v& τὰς πύλας 
ἔφασαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. ἄλλοι δὲ ἔϑεον ἐπὶ 11 
ϑάλατταν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν [τὸ τεῖχος] ὑπερβαί- 
vovow εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οἱ ἐτύγχανον ἔνδον 
ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις 

πράγματα, διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖϑρα ἀνα- 
πεταννύασι τὰς πύλας, οἵ δ᾽ εἰσπίπτουσιν. 

Ὁ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ 18 
ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ὀνήκεστα κακὰ 
γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, ἔϑει 

καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. οὗ 9 
δὲ Βυξάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, 
φεύγουσιν ἔκ τῆς ἀγορᾶς, οἵ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, of δὲ 
οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω, οἵ δὲ 
καϑεῖλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σώξοιντο, 
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πάντες δὲ ὥοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. 
2060 δὲ ᾿Ετεόνικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ ᾿άνα- 

ξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ ϑάλατταν ἕν ἁλιευτικῷ πλοίῳ 
περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐϑὺς μεταπέμπεται 
ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς" οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι 

φιοἵ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. οἱ δὲ στρα- 
τιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσιν πολλοὶ αὐτῷ 
καὶ λέγουσι, Νῦν σοι ἔξεστιν, ὦ Ξενοφῶν, ἀνδρὶ γε- 

νέσϑαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ὄχεις χρήματα, ἔχεις 
ἄνδρας τοσούτους. νῦν ἄν, εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς 

ο9 ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς δὲ μέγαν ποιήσαιμεν. ὁ δ᾽ ἀπεκρί- 
νατο, AAA. εὖ γε λέγετε καὶ ποιήσω ταῦτα" εἰ δὲ τούτων 
ἐπιϑυμεῖτε, ϑέσϑε τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα" [βου- 
λόμενος αὐτοὺς κατηρεμίσαι)" καὶ αὐτός τε παρηγγύα 
ταῦτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν [καὶ τέϑεσϑαι 

23v& ὅπλα]. οἵ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε 
ὁπλῖται ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο καὶ οἵ πελ- 

φά τασταὶ ἐπὶ τὸ κέρας ἑκάτερον παρεδεδραμήκεσαν. τὸ 
δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξασϑαί ἐστι τὸ Θρῴάκιον 
καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδυνόν. ἐπεὶ δὲ ἔκειτο 

τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσϑησαν, συγκαλεῖ ὁ Ξενοφῶν τὴν 
οὔ στρατιὰν καὶ λέγει τάδε. Ὅτι μὲν ὀργίξεσϑε, ὦ ἄν- 

δρες στρατιῶται, καὶ νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώ- 

μενον οὐ ϑαυμάξζω. ἣν δὲ τῷ ϑυμῷ χαριξζώμεϑα καὶ 
“ακεδαιμονίους τε τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμῶ- 
ρησώμεϑα καὶ τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν διαρπάσωμεν, 

26 ἐνθυμεῖσϑε ἃ ἔσται ἐντεῦϑεν. πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα, 

ἀποδεδειγμένοι Δακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. οἷοξ 
δ᾽ ὁ πόλεμος ἂν γένοιτο εἰκάξειν δὴ πάρεστιν, ἑωρα- 

27 κότας καὶ ἀναμνησϑέντας τὰ νῦν δὴ γεγενημένα. ἡμεῖς 
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γὰρ οἵ "A9qveior ἤλθομεν εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς 
“ακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους ἔχοντες τριήρεις 
τὰς μὲν ἐν ϑαλάττῃ τὰς δ᾽ ἐν τοῖς νεωρίοις οὐκ ἐλάτ- 
τους τριακοσίων, ὑπαρχόντων δὲ πολλῶν χρημάτων 
᾽ » , , » 3,23 ' dod ip 
ἔν τῇ πόλει καὶ προσόδου οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε 
τῶν ἐνδήμων καὶ τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον χιλίων τα- 
λάντων" ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων ἁπασῶν καὶ ἔν τε 

" ᾽ , A] » , A , - 9 , 

τῇ “σίᾳ πολλὰς ἔχοντες πόλεις καὶ ἐν τῇ Evgom; 
P Ἁ M 2C - ^ , er 

ἄλλας τε πολλᾶς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυξαντιον, ὁπου 

νῦν ἐσμεν, ἔχοντες κατεπολεμήϑημεν οὕτως ὡς πάντες 
ὑμεῖς ἐπίστασϑε. νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεϑα παϑεῖν, 28 
“ακεδαιμονίοις μὲν καὶ τῶν ἀρχαίων συμμάχων ὑπ- 

, 3 , N A Nu , , 5 
αρχόντῶν, «Αϑηναίων O& καὶ οἱ ἐκείνοις τότε ἡσαν 

σύμμαχον πάντων προσγεγενημένων, Τισσαφέρνους δὲ 
^ m— δι τ [4 Pd , , 

X«L τῶν ἐπὶ ϑαλαάττῃ ἀλλῶν βαρβαρῶν παντῶν πολε- 

μίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτάτον ὃὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω 
, t^ 2 ? , Ἁ 5 A M 

βασιλέως, ov ἤλθομεν cgoupoucousvor τὴν ἀρχὴν καὶ 

ἀποκτενοῦντες, εἶ δυναίμεϑα; τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ 
ὕντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς 

, ι ' - , , 9 - 
περιγενεσϑαι; uv πρὸς ϑεῶν μαινωμεϑα μηδ᾽ αἰσχρῶς 29 

ἀπολώμεθα πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς 
ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ ταῖς 
πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέναις, 
καὶ δικαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠϑελή- 
σαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, ᾿Ελληνίδα δὲ 

; [1 , , » , ; , 
εἰς ἣν πρώτην πόλιν ἤλθομεν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. 

ἐγὼ μὲν τοένυν εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν 80 
γενόμενα μυρίας ἐμέ γε κατὰ τῆς γῆς ὀργυιὰς γενέσϑαι. 
καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω Ἕλληνας ὄντας τοῖς τῶν .EÀ- 
λήνων προεστηκόσι πειϑομένους πειρᾶσϑαι τῶν δικαίων 
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τυγχάνειν. ἐὰν δὲ μὴ δύνησϑε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ ἀδι- 
81 κουμένους τῆς γοῦν ᾿Ελλάδος μὴ στέρεσϑαι. καὶ νῦν 

μον δοκεῖ πέμψαντας ᾿ἀναξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν 
βίαιον ποιήσοντες παρεληλύϑαμεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 
ἣν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαϑόν τι εὑρίσκεσϑαι, 
εἰ δὲ μή, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπατώμενοι ἀλλὰ 
πειϑόμενοι ἐξερχόμεϑα. 

82 Ταῦτα ἔδοξε. καὶ πέμπουσιν ἹΙερώνυμόν τε Ἠλεῖον. 
ἐροῦντα ταῦτα καὶ Εὐρύλοχον ᾿ἀρκάδα καὶ Φιλήσιον 
᾿Δχαιόν. οἱ μὲν ταῦτα ὥχοντο ἐροῦντες. 

33 Ἔτι δὲ καϑημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται 
Κοιρατάδας Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν ᾿Ελλάδα περι- 
ἤει ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ 
πόλις ἢ ἔϑνος στρατηγοῦ δέοιτο" καὶ τότε προσελϑὼν 
ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσϑαι αὐτοῖς εἰς τὸ Ζέλτα 

καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνϑα πολλὰ κἀγαϑὰ λήψοιντο" 
ἔστε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφϑονίαν παρέξειν ἔφη καὶ 

84 σιτία καὶ ποτά. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ 
τὰ παρὰ ᾿Δναξιβίου ἅμα ἀπαγγελλόμενα --- ἀπεκρίνατο 
γὰρ ὅτι πειϑομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς 
τε οἴκοι τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο 

35 περὶ αὐτῶν ὅ,τι δύναιτο ἀγαϑόν --- ἐκ τούτου οἵ στρα- 
τιῶται τόν τε Κοιρατάδαν δέχονται στρατηγὸν καὶ ἔξω 

τοῦ τείχους ἀπῆλθον. ὁ δὲ Κοιρατάδας συντίϑεται 
αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσϑαι ἐπὶ τὸ στράτευμα 
ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν καὶ σιτία καὶ ποτὰ τῇ στρα- 

δοτιᾷ. ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ ᾿ἀναξίβιος ἔκλεισε τὰς πύλας 
καὶ ἐκήρυξεν ὃς ἂν ἁλῷ ἔνδον ὧν τῶν στρατιωτῶν 

81 ὅτι πεπράσεται. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Κοιρατάδας μὲν ἔχων 
τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν μάντιν ἧκε καὶ ἄλφιτα φέροντες. 
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δἵποντο αὐτῷ εἴκοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι 
καὶ ἐλαῶν τρεῖς καὶ σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέ- 
γίστον φορτίον καὶ ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ κατα- 
ϑέμενος ὡς ἐπὶ δάσμευσιν ἐθύετο. Ξενοφῶν δὲ μετα- 838 
πεμψάμενος Κλέανδρον ἐκέλευε διαπρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ 
τεῖχος εἰσέλϑοι καὶ ἀποπλεύσαι ἐκ Βυζαντίου. ἐλϑὼν 39 

δ᾽ ὁ Κλέανδρος μάλα μόλις ἔφη διαπραξάμενος ἥκειν" 
λέγειν γὰρ ᾿Δναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν 
στρατιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ξενοφῶντα δὲ 
ἔνδον" τοὺς Βυξαντίους δὲ στασιάξειν καὶ πονηροὺς 

εἶναι πρὸς ἀλλήλους" ὅμως δὲ εἰσιέναι, ἔφη, ἐκέλευεν, 
εἰ μέλλοις σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν. ὃ μὲν δὴ Ξενοφῶν 40 
ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας εἴσω τοῦ τείχους ἀπῇει 

σὺν Κλεάνδρῳ. ὁ δὲ Κοιρατάδας τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρα 
οὐκ ἐχαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρατιώ- 
ταις τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν 
βωμὸν καὶ Κοιρατάδας ἐστεφανωμένος ὡς ϑύσων᾽" προσ- 
ελϑὼν δὲ Τιμασίων ὁ Ζίαρδανεὺς καὶ Νέων ὁ 4ct- 
ναῖος καὶ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος ἔλεγον Κοιρατάδᾳ 
μὴ ϑύειν, ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει 
τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δὲ κελεύει διαμετρεῖσϑαι. ἐπεὶ δὲκι 
πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥστε ἡμέρας σῖτον ἑκάστῳ γενέ- 

ὄϑαι τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπῇει [καὶ] 
τὴν στρατηγίαν ἀπειπών. 

Νέων δὲ ὁ ᾿᾽Ζσιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ ̓ '4χαιὸς καὶ Π| 

Φιλήσιος ὁ ᾿᾽4χαιὸς καὶ Ξανϑικλῆς ὁ ᾿4χαιὸς καὶ Tt- 

μασίων ὁ ΖΙαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ cg 
κώμας τῶν Θρακῶν προελθόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον 
ἐστρατοπεδεύοντο. καὶ οἷ στρατηγοὶ ἐστασίαζον, Κλεά- 2 
veo μὲν καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σεύϑην βουλόμενοι ἄγειν" 
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ἔπειϑε γὰρ αὐτούς, xal ἔδωκε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δὲ 
γυναῖκα: Νέων δὲ εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ 
“ακεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι τοῦ 
στρατεύματος" Τιμασίων δὲ προυϑυμεῖτο πέραν εἰς τὴν 

᾿“σίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμενος ἂν οἴκαδε κατελϑεῖν. 
8 καὶ οἷ στρατιῶται ταὐτὰ ἐβούλοντο. διατριβομένον δὲ 
τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν, ol μὲν τὰ ὅπλα 
ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς χώρους ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο, 

4οἱ δὲ καὶ εἰς τὰς πόλεις κατεμίγνυντο. ᾿Δναξίβιος δ᾽ 

ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφϑειρόμενον τὸ στράτευμα" 
τούτων γὰρ γιγνομένων ᾧετο μάλιστα χαρίξζεσϑαι Φαρ- 
ναβάξῳ. 

δ ᾿Δποπλέοντι δὲ ᾿Δναξιβίῳ ix Βυξαντίου συναντᾷ 
᾿“φίσταρχος ἐν Κυξίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυζαντίου. 
ἁρμοστής᾽ ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος Πῶλος 

ὁ ὅσον οὐ παρείη ἤδη εἰς “Ελλήσποντον. καὶ ᾿ἀναξίβιος 
τῷ μὲν ᾿Αριστάρχῳ ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εὕρῃ ἐν Βυ- 
ξαντίῳ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ὑπολελειμμένους ἀπο- 
δόσϑαι: ὁ δὲ Κλέανδρος οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς κάμνοντας ἐθεράπευεν οἰκτείρων καὶ ἀναγκάξων 
οἰκίᾳ δέχεσθαι" ᾿Δρίσταρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλϑε τάχιστα, οὐκ 

1 ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο. ᾿Αἀναξίβιος δὲ παρα- 
πλεύσας εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαξον κατὰ 

τὰ συγκείμενα. ὃ δ᾽ ἐπεὶ ἤσϑετο ᾿Φρίσταρχόν τε ἥκοντα 
εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν καὶ ᾿φναξίβιον οὐκέτι ναυ- 
αρχοῦντα, ᾿Δναξιβίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς ᾿4ρίσταρχον 
ὃὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κυρείου στρατεύμα- 
τος ἅπερ πρὸς ᾿Δναξίβιον. 

8 Ἔχ τούτου 0 ᾿Δναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κε- 

λεύει πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στρά- 
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τευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναϑροί- 
- , e ^ , , 

ξειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, καὶ 
παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινϑον διαβιβάξειν εἰς τὴν 
"Adíav ὅτι τάχιστα' καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον 

WAY) 1 Sa oM , , * 
καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπειν κελεύσοντα τοὺς 

Περινθίους ὡς τάχιστα Ξενοφῶντα προπέμψαι τοῖς 
er SN Ἁ , X6 8 zu m ἵπποις ἐπὶ τὸ στράτευμα. καὶ ó μὲν Ξενοφῶν δια-9 

, 3 P 2 2 M , δ M “ πλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ στράτευμα" oí δὲ στρατιῶ- 
287 Cv, V QN ei x ς 

ται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐϑὺς εἵποντο ἄσμενοι ὡς 

διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν otav. 
Ὃ δὲ Σεύϑης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας πρὸς 10 

αὐτὸν κατὰ ϑάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν 
ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ ὅ,τι ᾧετο 
λέγων πείσειν. ὁ δ᾽ ἀπεχρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷόν τε εἴη 
τούτων γενέσϑαι. καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀκούσας ᾧχετο. οὗ τι 
δὲ Ἕλληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινϑον, Νέων μὲν 
ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακο- 
διδυβ ἀνϑρώπους" τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα πᾶν ἕν τῷ 

αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ αν; qv. 

Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων. 12 
er e , - 7 MI , 3 F 

πὼς OtL τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τουτῷ ἀφικόμενος 

᾿Ξρίσταρχος (0» ἐκ Βυξαντίου ἁρμοστής, ἔχων δύο τριή- 
ρξις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τε ναυχλήροις 
ἀπεῖπε μὴ διάγειν ἐλϑών τε ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῖς στρα- 
τιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσϑαι εἰς τὴν ᾿Ζσίαν. ὁ δὲ evo-13 
φῶν ἔλεγεν ὅτι ᾿ἀναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμέ πρὸς τοῦτο 
ἔπεμψεν ἐνθάδε. πάλιν δ᾽ ᾿Ζ“ρίσταρχος ἔλεξεν, ᾿δναξίβιος 
μὲν τοίνυν οὐκέτι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής" εἰ 
δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ ϑαλάττῃ, καταδύσω. ταῦτ᾽ 

3 M M , M E ^ 22 E , , 

εἰπὼν ὥχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μεταπέμπεται 
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14TOUg στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. ἤδη 
δὲ ὄντων πρὸς τῷ τείχει ἐξαγγέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι 
ὅτι εἰ εἴσεισι, συλληφϑήσεται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ 

καὶ Φαρναβάξῳ παραδοϑήσεται. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα 
τοὺς μὲν προπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι ϑῦσαί τι βού- 

16 λοιτο. καὶ ἀπελϑὼν ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ ϑεοὶ 
πειρᾶσϑαι πρὸς Σεύϑην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γὰρ 
οὔτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύ- 
Govtog, οὔτ᾽ ἐπὶ Χερρόνησον ἐλϑὼν κατακλεισϑῆναι 
ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων 
γενέσϑαι ἔνϑα πείϑεσϑαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῇ, 
τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ στράτευμα. 

16 Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν" of δὲ στρατηγοὶ καὶ 
λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ ᾿Δριστάρχου ἀπήγγελλον ὅτι 
νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν" 

1 ἔνϑα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουλή. ὃ οὖν [Ξε- 
νοφῶν,. ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι αὐτῷ καὶ τῷ 
στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύϑην ἰέναι, παραλαβὼν 
Πολυχράτην τὸν ᾿Αϑηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν 
στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρα πλὴν παρὰ Nécvog e ἕκα- 
στος ἐπίστευεν ὥχετο τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὸ Σεύϑου στρά- 

᾿ιϑτευμα ἑξήκοντα στάδια. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, 
ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ᾧετο 
μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύϑην᾽ ἐπεὶ δὲ ϑορύβου 
τε ἤσϑετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ ΖΣεύ- 
Oqv, κατέμαϑεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα 
εἴη τῷ Σεύϑῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων ὅπως oí μὲν 
φύλακες μὴ ὁρῶντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι 
μήτε ὅπου εἶεν, οὗ δὲ προσιόντες μὴ λανϑάνοιεν, ἀλλὰ 

ι9 διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν" ἐπεὶ δὲ ἤσϑετο, προ- 
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πέμπει τὸν ἑρμηνέα ὃν ἐτύγχανεν ἔχων, καὶ εἰπεῖν 
κελεύει Σεύϑῃ ὅτι Ξενοφῶν πάρεστι βουλόμενος συγ- 
γενέσϑαι αὐτῷ. οἱ δὲ ἤροντο εἰ ᾿4ϑηναῖος ἀπὸ τοῦ 
στρατεύματος. ἐπειδὴ δὲ ἔφη οὗτος εἶναι, ἀναπηδή- 320 
σαντες ἐδίωκον" καὶ ὀλίγον ὕστερον παρῆσαν πελτασταὶ 
ὅσον διακόσιοι, καὶ παραλαβόντες Ξενοφῶντα καὶ τοὺς 
σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύϑην. ᾿ δ᾽ ἦν ἐν τύρσει μάλα 3ι 
φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν κύκλῳ ἐγκεχαλι- 
νωμένοι" διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας ἐχίλου 
τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινωμένοις ἐφυλάτ- 

τετο. ἐλέγετο γὰρ καὶ πρόσϑεν Τήρης ὁ τούτου πρό- 22 
γονος ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στράτευμα ὑπὸ 
τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς ἀπολέσαι καὶ τὰ σκευο- 
φόρα ἀφαιρεϑῆναι" ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοί, πάντων λεγό- 
μενον εἶναι μάλιστα νυκτὸς πολεμικώτατοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελϑεῖν Ξενο- 28 
φῶντα ἔχοντα δύο oUc βούλοιτο. ἐπειδὴ δ᾽ ἔνδον ἦσαν, 
ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θράκιον 
νόμον κέρατα οἴνου προύπινον᾽ παρῆν δὲ καὶ Μηδο- 
σάδης τῷ Σεύϑῃ, ὃσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάντοσε. 
ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν, [Ἔπεμψας πρὸς ἐμέ, 34 
ὦ Σεύϑη, εἰς Καλχηδόνα πρῶτον Μηδοσάδην τουτονί, 
δεόμενός μου συμπροϑυμηϑῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα 
ἐκ τῆς ᾿Δσίας, καὶ ὑπισχνούμενός uot, εἰ ταῦτα πρά- 
ξαιμι, εὖ ποιήσειν, ὡς ἔρη Μηδοσάδης οὗτος. ταῦτα 25 

εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἀληϑῆ ταῦτα εἴη. 
0 δ᾽ ἔφη. αὖθις ἦλθε Μηδοσάδης οὗτος ἐπεὶ ἐγὼ 
διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐκ Παρίου, ὑπισχνού- 
μενος, εἰ ἀγάγοιμι τὸ στράτευμα πρὸς σέ, τἄλλα τέ GOL 
φίλῳ μὲ χρήσεσϑαι καὶ ἀδελφῷ καὶ τὰ παρὰ ϑαλάττῃ 
Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 14 
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26 μοι χωρία ὧν σὺ κρατεῖς ἔσεσϑαι παρὰ σοῦ. ἐπὶ τούτοις 
πάλιν ἤρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. ὁ δὲ συν- 
épy καὶ ταῦτα. Ἴ1ϑι νυν, ἔφη, ἀφήγησαι τούτῳ T GOL 

27 ἀπεκρινάμην ἐν Καλχηδόνι πρῶτον. ᾿Δπεκρίνω ὅτι τὸ 
στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐδὲν τούτου 
ἕνεκα δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ" αὐτὸς δὲ ἐπεὶ 

διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησϑα" καὶ ἐγένετο οὕτως ὥσπερ σὺ 
28 ἔλεγες. Τί γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυβρίαν ἀφίκου; 

Οὐκ ἔφησϑα οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινϑον ἐλϑόντας 
99 διαβαίνειν εἰς τὴν otav. Νῦν τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 

πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ οὗτος Φρυνίσκος εἷς τῶν στρατη- 
γῶν καὶ Πολυκράτης οὗτος εἷς τῶν λοχαγῶν, καὶ ἔξω 
εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ πιστότατος ἑκάστῳ πλὴν 

80 Νέωνος τοῦ “ακωνικοῦ. εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἷ- 
ναι τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα σὺ 
ἐλϑὼν εἰπέ, ὦ Πολύκρατες, ὅτι ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν, 
καὶ αὐτὸς ἐκεῖ καταλιπὼν τὴν μάχαιραν εἴσιϑι. 

31 "A4xovG«g ταῦτα ὁ Σεύϑης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν 
ἀπιστήσειεν ᾿4ϑηναίων" καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν 
εἰδέναι καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα 

δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον oUg ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο 
32 Σεύϑην ὅ,τι δέοιτο χρῆσϑαι τῇ στρατιᾷ. ὁ δὲ εἶπεν 

ὧδε. Μαισάδης ἦν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ ἦν ἀρχὴ 
Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι. ἐκ ταύτης οὖν 
τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ Ὀδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐκ- 
πεσὼν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει νόσῳ, ἐγὼ δ᾽ 
ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τῷ νῦν βασιλεῖ, 

88 ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυνάμην ξῆν εἰς 
ἀλλοτρίαν τράπεξαν ἀποβλέπων" καὶ ἐκαϑεζόμην ἐν- 
δίφριος αὐτῷ ἵχέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἴη 
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» e " E: 
ἄνδρας. Ozxog καὶ rovg ἐκβαλόντας ἡμᾶς si τι δυναί- 
μὴν κακὸν ποιοίην καὶ ξῴην μὴ εἰς τὴν ἐκείνου τρά- 
πεξζαν ἀποβλέπων ὥσπερ κύων. ἐκ τούτου μοι δίδωσι 

M » 1 ' er ex s » Ld , tovg ἄνδρας καὶ vovg ἵππους ovg ὑμεῖς ὄψεσϑε ἐπει- 
* e - - " 

δὰν ἡμέρα γένηται. καὶ νῦν ἐγὼ ξῶ τούτους ἔχων, 
, M 32 lod , , , 

λῃξζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πατρῴαν χώραν. εἰ δέ μοι 
ς » , 5 ^" Ἁ »" - ^ D 
υμεῖς παραγενοισῦε, οἶμαν ἂν Gvv Toig ϑεοῖς ῥαδίως 

ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 
Τί ἂν οὖν, ἔφη ὃ Ξενοφῶν, σὺ δύ | £49 , ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλϑοιμεν, 35 

τῇ τε στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρα- 
^ , * 

τηγοῖς; λέξον, ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὁ δ᾽ ὑπέσχετο 36 
τῷ μὲν στρατιώτῃ κυξικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, 
τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, καὶ γῆν ὁπόσην ἂν βού- 

λωνται καὶ ξεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ ϑαλάττῃ τετειχισμένον. 

᾿Εὰν δέ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπρά- 31 
ξωμεν, ἀλλά τις φόβος ἀπὸ “ακεδαιμονίων ἡ, δέξει εἰς 
τὴν σεαυτοῦ, ἐάν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; ὁ δ᾽ 88 
εἶπε, Καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ 

1 e , do cuv / - 1 , 
κοινώνους ἁπαντῶν Qv ἂν δυνώμεθα κτῶσϑαι. σοὶ δέ, 

ὦ Ξενοφῶν, καὶ ϑυγατέρα δώσω καὶ εἴ τις σοὶ ἔστι ϑυ- 
γάτηρ, ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ νόμῳ, καὶ Βισάνϑην οἴκησιν 
ιδώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ. 

᾿Δἀκούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες TIL, 
3 , A 1 e , 3 , 2 , ἀπήλαυνον" x«i πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ 
καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα 2 
ἐγένετο, ὁ μὲν ᾿Δρίσταρχος πάλιν ἐκάλει τοὺς στρατη- 
γοὺς καὶ λοχαγούς" τοῖς δ᾽ ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς ᾿4ρέ- 

σταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκαλέσαι. καὶ 
- , 1 e , e δ Ὁ ^ 

συνῆλθον πάντες πλὴν oí Νέωνος" οὗτοι δὲ ἀπεῖχον 

ὡς δέκα στάδια. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ξενοφῶν 8 
143 
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εἶπε τάδε. άνδρες, διαπλεῖν uiv ἔνϑα βουλόμεϑα 
᾿Δρίσταρχος τριήρεις ἔχων κωλύει" ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ 
ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν" οὗτος δὲ αὑτὸς κελεύει εἰς Χερρό: 
νησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους πορεύεσϑαι" ἣν δὲ κρα- 
τήσαντες τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλήσειν ἔτι 
ὑμᾶς φησιν ὥσπερ ἐν Βυξαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσεσϑαι 
ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσθαι μισϑόν, οὔτε περιόψεσθαι 

, er ' , “ ᾽ τ Y 
4 ἔτι ὥσπερ νυνὶ δεομένους τῶν ἐπιτηδείων; οὔτος μὲν 

ταῦτα λέγει" Σεύϑης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε, 

εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. νῦν οὖν σκέψασϑε πότερον ἐνθάδε 

μένοντες τοῦτο βουλεύσεσϑε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπ- 
βανελθόντες. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε 
ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράξειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου 
ἐῶσι λαμβάνειν, ἐπανελθόντας εἰς τὰς κώμας ὅϑεν ol 
e 3 ὦ , , " , Ἁ , 

ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, ἐκεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια 
ἀκούοντας O,tL τις ἡμῶν δεῖται, αἱρεῖσθαι ὅ,τι ἂν ἡμῖν 

6 δοκῇ κράτιστον εἶναι. καὶ ὅτῳ, ἔφη, ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω 
τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿Ζπιόντες τοίνυν, ἔφη, 
συσκευάξεσϑε, καὶ ἐπειδὰν παραγγέλλῃ τις, ἔπεσϑε τῷ 
ἡγουμένῳ. 

A ^" μι ^" ^ P -“ᾧ e ᾽ e 

7 Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, oí Ó εἵποντο. 

προϊόντων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Αριστάρχον ἄγγελοι ἔπει- 
ϑον ἀποτρέπεσϑαι" oí δ᾽ οὐχ ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ ὅσον 
τριάκοντα σταδίους προεληλύϑεσαν, ἀπαντᾷ Σεύϑης. 
καὶ ὁ Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προσελάσαι ἐχέλευσεν, 
em em » 3 , , , ^ κι , , 

ὅπως ὅτι πλείστων ἀκουοντῶν εἴποι αὐτῷ α ἐδόκει 

8 συμφέρειν. ἐπεὶ δὲ προσῆλϑεν, εἶπε Ξενοφῶν, Ἡμεῖς 
πορευόμεϑα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν" 
ἐκεῖ δ᾽ ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ “ακωνικοῦ αἵρη- 
σόμεϑα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ εἶναι. ἣν οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ 
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ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ νομιοῦμεν Ésvt- 
ξεσϑαι. καὶ ὁ Σεύϑης ἔφη, ᾿Δ4λλὰ οἶδα κώμας πολλὰς 9 
ἀϑρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας 
ἡμῶν ὅσον διελϑόντες ἂν ἡδέως ἀριστῴητε. Ἡγοῦ τοί- 
νυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς 10 
δείλης, συνῆλϑον of στρατιῶται, καὶ εἶπε Σεύϑης τοιάδε. 
Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσϑαι σὺν ἐμοί, 
καὶ ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυξι- 
κηνόν, λοχαγοῖς δὲ καὶ στρατηγοῖς τὰ νομιξόμενα᾽ ἔξω 
δὲ τούτων τὸν ἄξιον τιμήσω. σιτία δὲ καὶ ποτὰ ὥσπερ 
καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε" ὁπόσα δ᾽ ἂν 
ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατιϑέμενος 
ὑμῖν τὸν μισϑὸν πορίξω. καὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀπο- 11 
διδράσκοντα ἡμεῖς ἱκανοὶ ἐσόμεϑα διώκειν καὶ μαστεύ- 
εν" ἂν δέ τις ἀνϑιστῆται, σὺν ὑμῖν πειρασόμεϑα χει- 
ροῦσϑαι. ἐπήρετο ὁ Ξενοφῶν, Πόσον δὲ ἀπὸ ϑαλάττης 12 
ἀξιώσεις συνέπεσϑαί σοι τὸ στράτευμα; ὁ δ᾽ ἀπεκρί- 
νατο, Οὐδαμῇ πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. 

Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ" καὶ 18 
ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι Σ:εύ- 
ϑης" χειμὼν γὰρ εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ 
τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διαγενέσϑαι τε ἐν φιλίᾳ 

οὐχ οἷόν τε, εἰ δέοι ὠνουμένους ζῆν, ἐν δὲ τῇ πολε- 
μίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσϑαι ἀσφαλέστερον μετὰ Ziev- 
ϑου ἢ μόνους. ὄντων δ᾽ ἀγαϑῶν τοσούτων, εἰ μισϑὸν 
προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι. ἐπὶ τούτοις εἶπεν 14 
ὁ Ξενοφῶν, Εἴ τις ἀντιλέγει, λεγέτω" εἰ δὲ μή, ἐπι- 
ψηφιῶ ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφιδσε, 
καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύϑῃ εἶπε, ὅτι συστρα- 

τεύσοιντο αὐτῷ. 



214 LIB. VII. CAP. III. 

15 Μετὰ τοῦτο of μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνησαν, 

στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύϑης ἐκά- 
16 λεσε, πλησίον κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ἦσαν 

ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἦν τις «Ἡρακλείδης Μαρω- 
νείτης᾽ οὗτος προσιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ οὕστινας ᾧετο ἔχειν 
τι δοῦναι Σεύϑῃ, πρῶτον μὲν πρὸς Παριανούς τινας. 
οὗ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι πρὸς Μήδοχον τὸν 
Ὀδρουσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες αὐτῷ τὲ καὶ τῇ 

? , er , ^ » ; , ς 
γυναικί, ἔλεγεν ὅτι ήδοκος μὲν ἀνῶ εἴη δώδεκα ἡμε- 

ρῶν ἀπὸ ϑαλάττης ὁδόν, Σεύϑης δ᾽ ἐπεὶ τὸ στράτευμα 
τ τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ ϑαλάττῃ. γείτων οὖν 

ὧν ἱχανώτατος ἔσται ὑμᾶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν. 
^ 4' - , , e E » ^ 
ἣν οὖν σωφρονῆτε, τούτῳ δώσετε ο,τι ἂν ἃγητε" καὶ 

ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω 
, - - , ^ er ^ 5 Ἁ 

18 οἰκοῦντι δῶτε. τούτους μὲν οὕτως ἔπειϑεν. αὐϑις δὲ 
Τιμασίωνι τῷ Ζαρδανεῖ προσελϑών, ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ 
εἶναι καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, ἔλεγεν 
ὅτι νομίζοιτο ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι Σεύϑης δωρεῖ- 
σϑαι αὐτῷ τοὺς κληϑέντας. οὗτος δ᾽ ἣν μέγας ἐνθάδε 
γένηται, ἱκανὸς ἔσται 65 καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ 
ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. τοιαῦτα προυμνᾶτο ἑχάστῳ 

19 προσιών. προσελϑὼν δὲ καὶ Ξενοφῶντι ἔλεγε, Σὺ καὶ 
πόλεως μεγίστης εἶ καὶ παρὰ Σεύϑῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγι- 

, 3 Y LAC - ἐν , , 2 , στόν ἐστι, καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρα ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη 
λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ 
χώραν" ἄξιον ovv σοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι 

20 Σεύϑην. εὔνους δέ σοι ὧν παραινῶ" εὖ οἶδα γὰρ ὅτι 
ὅσῳ ἂν μείζω τούτῳ δωρήσῃ. τοσούτ /tc) ὑπὸ τούτ ῳ ἂν c) δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ ου 

, - - |i ἀγαϑὰ πείσει. ἀκούων ταῦτα Ξενοφῶν ἠπόρει" οὐ γὰρ 
διεβεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον. 
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"msi δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳκῶν 21 
of κράτιστοι τῶν παρόντων καὶ oí στρατηγοὶ καὶ οἵ 
λοχαγοὶ τῶν “Ελλήνων καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν ἀπὸ 
πόλεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἦν καϑημένοις κύκλῳ" ἔπειτα 

δὲ τρίποδες εἰσηνέχϑησαν πῶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν 

μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι ξυμῖται μεγάλοι προσ- 
πεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. μάλιστα δ᾽ αἵ 55 
τράπεξαν κατὰ τοὺς ξένους ἀεὶ ἐτίϑευτο᾽ νόμος γὰρ ἦν 
— καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Zicv wo, καὶ ἀνελόμενος 

τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους διέκχλα κατὰ μικρὸν 

καὶ ἐρρίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ τὰ κρέα ὡσαύτως. 
ὅσον μόνον γεύσασϑαι ἑαυτῷ καταλιπών. καὶ οἵ ἄλλοι 28 
δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν x«9' ovg af τράπεξαι ἔκειντο. 

"Aoxüg δέ τις ᾿άρύστας ὄνομα, φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν 
διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον 
τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα ϑέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα 
ἐδείπνει. κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ πάντες 24 
ἐδέχοντο ὁ δ᾽ ᾿ἀρύστας, ἐπεὶ παρ᾽ αὐτὸν φέρων τὸ 
κέρας ὃ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι 
δειπνοῦντα, ᾿Εχείνῳ, ἔφη, δός" σχολάξει γὰρ ἤδη, ἐγὼ 
δὲ οὐδέπω. ἀκούσας Σεύϑης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν 26 
οἰνοχόον τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίζειν γὰρ 
ἠπίστατο. ἐνταῦϑα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

᾿Επεὶ δὲ προυχώρει ὁ πότος, εἰσῆλϑεν ἀνὴρ Θρᾷξ 26 
ἵππον ἔχων λευκόν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν εἶπε, 
Προπίνω δοι, ὦ Σεύϑη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δω- 

ροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν ἐϑέλῃς αἵρήσεις καὶ 
ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. ἄλλος παῖδα 21 
εἰσαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, καὶ ἄλλος (ud- 
vix τῇ yvvouxé. καὶ Τιμασίων προπίνων ἐδωρήσατο 
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φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν δέκα μνῶν. 
ea Γνήσιππος δέ τις ᾿Αϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος 

εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βα- 
σιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασι- 
Ada, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι δωρεῖσϑαι καὶ τιμᾶν. 

οοὗ δὲ Ξενοφῶν ἠπορεῖτο τί ποιήσει" καὶ γὰρ évoyya- 
νεν ὡς τιμώμενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύϑῃ 
καϑήμενος. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας 
ὀρέξαι τὸν οἰνοχόον. ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπω- 
κὼς ἐτύγχανεν, ἀνέστη ϑαρραλέως δεξάμενος τὸ κέρας 

80 καὶ εἶπεν, ᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σεύϑη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ 
τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς, καὶ 

οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοι βου- 

31 λομένους φίλους εἶναι. καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσ- 
αἰτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι" καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ 
προκινδυνεύειν ἐθέλοντες" μεϑ’ ὧν, ἂν οἵ ϑεοὶ ϑέλωσι, 
πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψει πατρῴαν οὖσαν, τὴν 
δὲ κτήσει, πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ 

γυναῖκας κατακτήσει, ovg οὐ λήξεσϑαί σε δεήσει, ἀλλ᾽ 
89 αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρὸς σὲ δῶρα. ἀναστὰς Ó 

Σεύϑης συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ 
κέρας. μετὰ ταῦτα εἰσῆλϑον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν 
αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαις ῥυϑμούς τε καὶ 

88 οἷον μαγάδι σαλπίζοντες. καὶ αὐτὸς Σεύϑης ἀναστὰς 
ἀνέκραγέ τε πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλατ- 
τόμενος μάλα ἐλαφρῶς. εἰσῇσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. 

84 Ὡς δ᾽ ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἵ Ἕλλη- 
veg καὶ εἶπον ὅτι ὥρα νυχτοφύλακας καϑιστάναι xol 
σύνθημα παραδιδόναι. καὶ Σεύϑην ἐκέλευον παρ- 
αγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ “Ελληνικὰ στρατόπεδα μηδεὶς τῶν 
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Θρακῶν εἴσεισι vvxvOg' ot τε γὰρ πολέμιοι Θρᾷκες 
[ὑμῖν] καὶ ὑμεῖς οἵ φίλοι. ὡς δ᾽ ἐξῇσαν, συνανέστη ὁ 85 
Σεύϑης οὐδέν τι μεϑύοντι ἐοικώς. ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν 

3 M M Ἁ 3 , £ » [g 
αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέσας, (“ὁ ἄνδρες, οἵ 

, E αὶ ^ 3 , , M [4 , , 
πολέμιον ἡμῶν οὐκ ἰσασί πῶ τὴν ἡμέτεραν συμμαχίαν" 

ἣν οὖν ἔλθωμεν ém αὐτοὺς πρὶν φυλάξασϑαι ὥστε 
μὴ ληφϑῆναι ἢ παρασκευάσασϑαι ὥστε ἀμύνασϑαι, 

, 23 0 4 2 , A , 

μαλιστ ἂν λάβοιμεν καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. συν- 36 
, -— e Ἁ δ. Ὁ ^ 3. € ἑπήνουν ταῦτα oí στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον. ὁ 

δ᾽ εἶπε, Παρασκευασάμενον ἀναμένετε᾽ ἐγὼ δὲ ὁπόταν 

καιρὸς ἡ ἥξω πρὸς ὑμᾶς, καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς 
, M c , ^ er M € — mM ^ ἀναλαβὼν ἡγήσομαι σὺν τοῖς ἵπποις. καὶ ὁ Ξενοφῶν 37 
εἶπε, Σκέψαι τοίνυν, εἴπερ νυχτὸς πορευσόμεϑα, εἰ ὁ 
Ἑλληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει" μεϑ' ἡμέραν μὲν γὰρ 
ἐν ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος ὁποῖον ἂν 

ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ, ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν 
τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν᾽ νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς 
“Ἕλλησιν ἡγεῖσϑαί ἐστι τὸ βραδύτατον᾽ οὕτω γὰρ 38 
ἥκιστα διασπᾶται τὰ στρατεύματα καὶ ἥκιστα λανϑά- 
νουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους" οἱ δὲ διασπασϑέντες 

πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλους καὶ ἀγνοοῦντες 
κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν. εἶπεν οὖν Σεύϑης, 39 
Ὀρϑῶς λέγετε καὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι. 
καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω τῶν πρεσβυτάτων τοὺς 
ἐμπειροτάτους τῆς χώρας, αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευ- 
ταῖος τοὺς ἵππους ἔχων" ταχὺ γὰρ πρῶτος, ἂν δέῃ, 
παρέσομαι. σύνϑημα δ᾽ εἶπον ᾿4“ϑηναίαν κατὰ τὴν 
συγγένειαν. ταῦτα εἰπόντες ἀνεπαύοντο. 

Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ μέσας νύκτας, παρῆν Σιεύϑης 40 
ἔχων τοὺς ἱππέας τεϑωρακισμένους καὶ τοὺς πελτα- 
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^ ^ " e U [4 Ν 

στὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμό- 
νας. οἱ μὲν ὁπλῖται ἡγοῦντο, of δὲ πελτασταὶ εἵποντο, 

Διο δ᾽ ἱππεῖς ὠπισϑοφυλάκουν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν, ὃ᾽ 
Σεύϑης παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ ἐπήνεσε τὸν 
ε ᾿ , , ' » , 4: ΔΝ 
Ελληνικὸν νόμον. πολλάκις γὰρ ἔφη vvxvOQ αὕτος 

καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπασϑῆναι σὺν τοῖς 
ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν" νῦν δ᾽ ὥσπερ δεῖ ἀϑρόοι πάντες 

ἅμα τῇ ἡμέρα φαινόμεϑα. ἀλλὰ ὑμεῖς μὲν περιμένετε 
αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεσϑε, ἐγὼ δὲ σκεψάμενός τι ἥξω. 

Δ) ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δι᾿ ὄρους ὁδόν τινα λαβών. ἐπεὶ 
δ᾽ ἀφίκετο εἰς χιόνα πολλήν, ἐσκέψατο & εἴη ἴχνη 

, “ , e , A , 

ἀνϑρώπων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ 
ἀτριβῆ ἑώρα τὴν ὁδόν, ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν, 

48 ἄνδρες, καλῶς ἔσται, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ" τοὺς γὰρ ἀν- 
ϑρώπους λήσομεν ἐπιπεσόντες. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσο“ 
μαι τοῖς ἵπποις, ὅπως ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼ 

, - , ς ^ ? e" ?^ - 

σημήνῃ τοῖς πολεμίοις" υμεῖς δ᾽ ἔπεσϑε' xxv λειφρϑῆτε, 

τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσϑε. ὑπερβάντες δὲ. τὰ ὄρη 
ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας. 

44 Ἡνίκα δ᾽ ἦν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς 
ἄκροις καὶ κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς 

^ ς , M oda 2 , Pd ^ ^ ^3 

τοὺς ὁπλίτας καὶ ἔλεγεν, “ἀφήσω ἤδη καταϑεῖν rove μὲ 

ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὶς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς κώμας. 

ἀλλ᾽ ἕπεσϑε ὡς ἂν δύνησϑε τάχιστα, ὅπως ἐάν τις 
45 ὑφιστῆται, ἀλέξησϑε. ἀκούσας ταῦτα ὃ Ξενοφῶν κατέβη 

ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο, TÉ καταβαίνεις ἐπεὶ 
σπεύδειν δεῖ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐκ ἐμοῦ μόνου δέει" 0 

δὲ ὁπλῖται ϑᾶττον δραμοῦνται καὶ ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ 

40 πεζὸς ἡγῶμαι. μετὰ ταῦτα ᾧχετο, καὶ Τιμασίων ust 
3 ^ ?! [d , e , — e , 

αὐτοῦ ἔχων ἱππέας ὡς τετταράκοντα τῶν “Ελλήνων 
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Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη παριέ- 
ναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐξώνους. καὶ αὐτὸς μὲν ἐτρόχαξε 
τούτους ἔχων, Κλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων “Ελλήνων. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σ:εύϑης ἔχων ὅσον τριά- 47 

κοντὰ ἱππέας προσελάσας εἶπε, Τάδε δή, ὦ Ξενοφῶν, 
ἃ σὺ ἔλεγες" ἔχονται οἵ ἄνϑρωποι" ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι 
οἱ ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ διώκων, καὶ δέδοικα 
ὴ συστάντες ἀϑρόοι που κακόν τι ἐργάσωνται οἵ πολέ- 
μιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς ἡμῶν" 
μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ 48 
Ξενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλήψομαι" σὺ δὲ 
Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φά- 
λαγγα παρὰ τὰς κώμας. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, συν- 
ηλίσϑησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, 
πρόβατα ἄλλα μύρια. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσϑησαν. 

"T9 δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὃ Σεύϑης τὰς xouaclV. 
παντελῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπών, ὅπως φόβον ἐν- 
ϑείη καὶ τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται; ἂν μὴ πείϑωνται, 
ἀπήει πάλιν. καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίϑεσϑαι 2 
Ἡρακλείδην εἰς Πέρινϑον, ὅπως ἂν μισϑὸς γένοιτο 
τοῖς στρατιώταις" αὐτὸς δὲ καὶ οἵ Ἕλληνες ἔδτρατο- 

πέδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. οἵ δ᾽ ἐκλιπόντες 

ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὔ- 8 
τως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο 
καὶ 0 oivog ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν Ελλήνων 
πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπεκάοντο καὶ ὦτα. καὶ τότε δῆλον 4 

ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἵ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς 

κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον 
περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς καὶ 
ξειρᾶς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ 
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δχλαμύδας. ἀφιεὶς δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σεύϑης εἰς 
τὰ ὄρη ἔλεγεν ὅτι εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες καὶ 
πείσονται, ὅτι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν 
σῖτον, καὶ ἀπολοῦνται τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον 
καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες καὶ πρεσβύτεροι" οἵ δὲ νεώτεροι 

6 ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίξζοντο. καὶ ὁ Σιεύϑης 
καταμαϑὼν ἐκέλευσε τὸν Ξενοφῶντα τῶν ὁπλιτῶν τοὺς 
νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσϑαι. καὶ ἀναστάντες τῆς 

νυχτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. καὶ οἵ 

μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον" πλησίον γὰρ ἦν τὸ ὄρος" ὅσους 
ὃὲ ἔλαβε κατηκόντισεν ἀφειδῶς Σεύϑης. 

7 ᾿Επισϑένης δ᾽ ἦν τις Ὀλύνϑιος παιδεραστής, ὃς 
ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλ- 
λοντα ἀποϑνήσκειν, προσδραμὼν Ξενοφῶντι ἱκέτευε 
ββοηϑῆσαι παιδὶ καλῷ. καὶ ὃς προσελϑὼν τῷ Σεύϑῃ 
δεῖται μὴ ἀποκτεῖναι τὸν παῖδα, καὶ τοῦ ᾿Επισϑένους 
διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον ποτὲ συνελέξατο 
σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινες εἶεν καλοί, καὶ μετὰ 

ϑτούτων ἦν ἀνὴρ ἀγαϑός. ὁ δὲ Σεύϑης ἤρετο, Ἦ καὶ 
ἐθέλοις ἄν, ὦ ᾿Επίσϑενες, ὑπὲρ τούτου ἀποθανεῖν; ὃ 
δ᾽ ὑπερᾶνατείνας τὸν τράχηλον, Παῖε, ἔφη, εἰ κελεύει 

10 ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. ἐπήρετο ὃ Σεύϑης 
τὸν παῖδα εἰ παίδειεν αὐτὸν ἀντ᾽ ἐκείνου. οὐκ εἴα 
παῖς, ἀλλ᾽ ἱκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ἐνταῦϑα 

᾿Επισϑένης περιλαβὼν τὸν παῖδα εἶπεν, “Ὥρα σοι, 
Σεύϑη, περὶ τοῦδέ μοι διαμάχεσϑαι" οὐ γὰρ μεϑήσω 

i1róv παῖδα. ὁ δὲ Σεύϑης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα" ἔδοξε 
δὲ αὐτῷ αὐτοῦ αὐλισϑῆναι, ἵνα μηδ᾽ ἐκ τούτων τῶν 
κωμῶν of ἐπὶ τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν 
ἐν τῷ πεδίῳ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων 

84 0^ o- 
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Α 9 , 3 ν e A A ^» 3 , , 

τοὺς ἐπιλέχτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ, 
e» e , v ec , , ' 

καὶ οὗ ἄλλοι Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρείοις καλουμένοις Θραξὶ 
, 

πλησίον κατεσκήνησαν. 

Ἔκ τούτου ἡμέραι τ᾽ οὐ πολλαὶ διετρίβοντο καὶ οἵ 12 
ἐκ τοῦ ὄρους Θρᾷκες καταβαίνοντες πρὸς τὸν Σιεύϑην 
περὶ σπονδῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. καὶ ὁ Ξενο- 
φῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σεύϑῃ ὅτι ἐν πονηροῖς σκηνοῖεν 
καὶ πλησίον εἶεν οἵ πολέμιοι" ἥδιόν τ᾽ ἂν ἔξω αὐλί- 
ξεσϑαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στεγνοῖς, 

ὥστε ἀπολέσϑαι. ὁ δὲ ϑαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμή- 
ρους παρόντας αὐτῶν. ἐδέοντο δὲ καὶ αὐτοῦ ΞΞενοφῶν- 18 
τος καταβαίνοντές τινὲς τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαι 

σφίσι τὰς σπονδάς. 0 δ᾽ ὡμολόγει καὶ ϑαρρεῖν ἐκέλευε 
καὶ ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσϑαι πειϑομένους 
Σεύϑῃ. οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα. 

Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν ém-14 
ιοῦσαν νύχτα ἐπιτίϑενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἵ 
Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μὲν ἦν ὁ δεσπότης ἑκάστης τῆς 

3 

οἰκίας χαλεπὸν γὰρ ἦν ἄλλως τὰς οἰκίας σκότους 

ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις" καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι 
, , , EU ^ 

κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προ- 
, e , δ 

βάτων ἕνεκα, ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς ϑύρας ἕκά- 15 
στου τοῦ οἰκήματος, oí μὲν εἰσηκόντιξον, oí δὲ τοῖς 

3, e » » e 2 

ὄκχυτάλοις ἔβαλλον, « ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποκόψοντες 
» , A , [d 14 3 , M τῶν δοράτων τὰς λόγχας, ot δ᾽ ἐνεπίμπρασαν, καὶ 

Ξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον ἀπο- 

ϑνήσκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυϑήσεσϑαι αὐτόν. 
καὶ ἤδη vs διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ ἐντεϑω- 16 
ρακισμένοι οἷ περὶ τὸν Ξενοφῶντα ἔνδον ἦσαν ἀσπίδας 

, Ei , » M M] , 
καὶ μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σιλανὸς Μακίστιος 
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ἐτῶν ὡς ὀκτωκαίδεκα σημαίνει τῇ σάλπιγγι" καὶ εὐθὺς 
ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη καὶ οἵ ἐκ τῶν ἄλλων 

11 σκηνωμάτων. οἱ δὲ Θρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρό- 
πος ἦν αὐτοῖς, ὄπισϑεν περιβαλόμενοι τὰς πέλτας" καὶ 
αὐτῶν ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφϑησάν τινες 
κρεμασϑέντες ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς" 
oí δὲ καὶ ἀπέϑανον ἁμαρτόντες τῶν ἐξόδων" οἵ δὲ 

i18 Ἕλληνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. τῶν δὲ Θυνῶν ὑπο- 

στραφέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρέχοντας 
παρ᾽ οἰκίαν καομένην ἠκόντιξον εἰς τὸ φῶς £x τοῦ 

σκότους" καὶ ἔτρωσαν ερώνυμόν τε Εὐοδέα λοχαγὸν 
καὶ Θεογένην Δοχρὸν λοχαγόν' ἀπέϑανε δὲ οὐδείς" 

19 κατεκαύϑη μέντοι καὶ ἐσϑής τινῶν καὶ σκεύη. Σεύϑης 
δὲ ἦκε βοηϑῶν σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις καὶ 
τὸν σαλπικτὴν ἔχων τὸν Θράκιον. καὶ ἐπείπερ ἤσϑετο, 
ὅσονπερ χρόνον ἐβοήϑει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφϑέγ- 
γετο αὐτῷ" ὥστε καὶ τοῦτο φόβον συμπαρέσχε τοῖς 
πολεμίοις. ἐπεὶ δ᾽ ἦλϑεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν ὅτι 

οἴοιτο τεϑνεῶτας πολλοὺς εὑρήσειν. | 

20 Ἐκ τούτου ὁ Ξενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τὲ 
αὐτῷ παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος, εἰ βούλεται, συ- 

91 στρατεύεσθαι" εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι. τῇ οὖν ὑστεραίο 
παραδίδωσιν ὁ Σεύϑης τοὺς ὁμήρους, πρεσβυτέρους 
ἄνδρας ἤδη, τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν ὀρείων, 
καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ 
τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σεύϑης" ἐκ γὰρ τῶν Ὀδρυσῶν 
ἀκούοντες ἃ πράττοι ὁ Σεύϑης πολλοὶ κατέβαινον συ- 

22 στρατευσόμενοι. οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρου 
πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς 
δὲ ἱππέας, καταβάντες ἱκέτευον σπείσασϑαι, καὶ πάντ 
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ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. ὃ 28 
0à Σεύϑης καλέσας τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ἃ 
λέγοιεν, καὶ οὐκ ἂν ἔφη σπείσασϑαι, εἰ Ξενοφῶν βού- 
λοιτο τιμωρήσασϑαι αὐτοὺς τῆς ἐπιϑέσεως. ὁ δ᾽ εἶ 
AAA «hn ἱκανὴν din ct iac ne D Miei 5 

Ξ * : : 9 

οὗτοι δοῦλοι ἔσονται ἀντ᾽ ἐλευϑέρων. συμβουλεύειν 

μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς 
δυνατωτάτους κακόν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκοι 

ἐᾶν. οἵ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες δὴ προσωμολόγουν. 
Ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷ-Υ. 

κας εἰς τὸ Ζέλτα καλούμενον" αὕτη δ᾽ ἦν οὐχέτι ἀρχὴ 
ΜΜαισάδου, ἀλλὰ Τήρους τοῦ Ὀδρύσου [ἀρχαίου tuos]. 
καὶ ὁ Ἡρακλείδης ἐνταῦϑα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας 2 
παρῆν. καὶ Σεύϑης ἐξαγαγὼν ξεύγη ἡμιονικὰ τρία, 

οὐ γὰρ ἦν πλείω, τὰ δ᾽ ἄλλα βοεικά, καλέσας Ξενο- 
φῶντα ἐκέλευε λαβεῖν, τὰ δ᾽ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς 
στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. Ξενοφῶν δὲ εἶπεν, ᾿Εμοὶ 8 
μὲν τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖϑις λαβεῖν' τούτοις δὲ τοῖς 

στρατηγοῖς δωροῦ ot σὺν ἐμοὶ ἠκολούϑησαν καὶ λοχα- 

γοῖς. καὶ τῶν ξευγῶν λαμβάνεν ἕν μὲν Τιμασίων ὃ 4 
ΖΔαρδανεύς, ἕν δὲ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος, ἕν δὲ Φρυ- 
νίσκος ὃ ᾽Ζ4χαιός" τὰ δὲ βοεικὰ ξεύγη τοῖς λοχαγοῖς 

᾿ κατεμερίσϑη. τὸν δὲ μισϑὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυϑό- 
τος ἤδη τοῦ μηνὸς εἴκοσι μόνον ἡμερῶν" ὃ γὰρ 
Ἡρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. ὁ οὖν 5 
Ξενοφῶν ἀχϑεσϑεὶς εἶπεν ἐπομόσας, Ζοκεῖς μοι, ὦ 
Ἡρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδεσϑαι Σεύϑου" εἰ γὰρ 
ἐχήδου, ἧκες ἂν φέρων πλήρη τὸν μισϑὸν καὶ προσ- 
δανεισάμενος, εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ 
σαυτοῦ ἱμάτια. 
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6 ᾿Εντεῦϑεν 0 Ἡρακλείδης ἠχϑέσϑη vt καὶ ἔδεισε 
μὴ ἐκ τῆς Σεύϑου φιλίας ἐκβληϑείη, καὶ ὅ,τι ἐδύνατο 
ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς ZieU- 

1ϑην. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν ὅτι 
οὐκ εἶχον τὸν μισϑόν" Σεύϑης δὲ ἤχϑετο αὐτῷ ὅτι ἐν- 

βτόνως τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν μισϑόν. καὶ τέως 
μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς, ἐπειδὰν ἐπὶ ϑάλατταν ἀπέλθῃ, 
παραδώσει αὐτῷ Βισάνϑην καὶ Γάνος καὶ Νέον τεῖχος" 

ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. 
ὁ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφα- 
λὲς εἴη τείχη παραδιδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. 

9 Ἐκ τούτου 0 μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο τέ χρὴ 
ποιεῖν περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι" ὁ δ᾽ Ἡρακλεί- 
δης εἰσαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύϑην 
λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς 
ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισϑὸν 
ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρ- 
ἔσεσϑαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσϑαι ἐκέλευε. 

10 καὶ ὁ Τιμασίων εἶπεν, ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε 
μηνῶν μισϑὸς μέλλῃ εἶναι στρατευσαίμην ἂν ἄνευ 
Ἐενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὁ Κλεάνωρ συν- 

11 ὡμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. ἐντεῦϑεν ὁ Σεύϑης ἐλοι- 
δόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτε οὐ παρεκάλει καὶ Ξέενο- 
φῶντα. ἐκ δὲ τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὁ 
δὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν ὅτι βού- 
λοιτο αὐτὸν διαβάλλειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς, 

παρέρχεται λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ - 
12 τοὺς λοχαγούς. καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσϑησαν, συν- 

εστρατεύοντο καὶ ἀφικνοῦνται ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν 

Πόντον διὰ τῶν ΜΜελινοφάγων καλουμένων Θρακῶν 
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εἰς τὸν Σαλμυδησσόν. ἔνϑα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεου- 
σῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι" τέναγος 
γάρ ἐστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς ϑαλάττης. καὶ οἵ Θρᾷκες 18 
oí κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ xo 
αὑτοὺς ἐκπίπτοντα ἕκαστοι λήξονται" τέως δὲ ἔλεγον 
πρὶν δρίσασϑαι ἁρπάξοντας πολλοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀπο- 

ϑνήσκειν. ἐνταῦϑα εὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, τά 
πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ 
τἄλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγου- 
σιν. ἐντεῦϑεν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπῇσαν πάλιν. 

ἔνϑα δὴ Σεύϑης εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ ᾿Ελ- 18 
ληνικοῦ" ἔκ vs γὰρ Ὀδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους κατ- 
ἐβεβήκεσαν καὶ oí ἀεὶ πειϑόμενοι συνεστρατεύοντο. 
κατηυλίσϑησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυβρίας ὅσον 
τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς ϑαλάττης. καὶ μισϑὸς 16 
μὲν οὐδείς πω ἐφαίνετο" πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ 
τὲ στρατιῶται παγχαλέπως εἶχον O τε Σεύϑης οὐκέτι 

οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ ὁπότε συγγενέσϑαι αὐτῷ βου- 
λόμενος ἔλϑοι, πολλαὶ ἤδη ἀσχολίαι ἐφαίνοντο. 

Ἔν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν OvrovVi. 
ἀφικνεῖται Χαρμῖνός τε ὁ “άκων καὶ Πολύνικος παρὰ 
ιΘέβρωνος, καὶ λέγουσιν ὅτι “ακεδαιμονίοις δοκεῖ στρα- 

τεύεσϑαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίβρων ἐκπέπλευκεν 
ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ 
λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑκάστῳ ἔσται μισϑὸς τοῦ μηνός, 
καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετρα- 

μοιρία. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον οἵ Δακεδαιμόνιοι, εὐθὺς Ó? 
Ἡρακλείδης πυϑόμενος ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσι 
λέγει τῷ Σεύϑῃ ὅτι κάλλιστόν τι γεγένηται" of μὲν γὰρ 
“ακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι 
Xenophontis Anabasis, rec. ἃ. Hug. 15 
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δέει" ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριεῖ αὐτοῖς, σὲ δὲ 
οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισϑόν, ἀλλ᾽ ἀπαλλάξονται ἐκ 

ϑτῆς χώρας. ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύϑης κελεύει παράγειν" 
καὶ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν 
ὅτι τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος 
εἶναι βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξένια" καὶ ἐξένιξε 
μεγαλοπρεπῶς. Ἐενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ τῶν 

ἡ ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. ἐρωτώντων δὲ τῶν “ακε- 
δαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεχρίνατο ὅτι τὰ 
μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης Ó£' καὶ διὰ 
τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ oV εἶπον, ᾿᾽4λλ᾽ ἦ δημα- 
γωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας; καὶ ὁ Ἡρακλείδης, Πάνυ 

5» μὲν οὖν, ἔφη. 4g οὖν, ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώ- 
σεται τῆς ἀπαγωγῆς; AAA. ἣν ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, 
συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπόσχησϑε τὸν μισϑόν, ὀλίγον 

6 ἐκείνῳ προσχόντες ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. Πῶς οὖν 
ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν συλλεγεῖεν; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ 
Ἡρακλείδης, πρὼ ἄξομεν πρὸς αὐτούς" καὶ οἶδα, ἔφη, 
ὅτι ἐπειδὰν ὑμᾶς ἴδωσιν, ἄδμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη 
μὲν ἡ ἡμέρα οὕτως ἔληξε. 

1 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς 

“Δάκωνας Σεύϑης vs καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται 
ἡ στρατιά. τὼ δὲ Μάκωνε ἐλεγέτην ὅτι Δακεδαιμονίοις 
δοχεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι" ἣν 
οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχϑρὸν τιμωρήσεσϑε καὶ 
δαρεικὸν ἕκαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ 

βτὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. καὶ οὗ στρα- 
τιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐϑὺς ἀνίσταταί τις 
τῶν ᾿ἀρχάδων τοῦ Ξενοφῶντος κατηγορήσων. παρῆν 

8i καὶ Σεύϑης βουλόμενος εἰδέναι τί πραχϑήσεται, καὶ 
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ἐν ἐπηκόῳ εἵστήκει ἔχων ἑρμηνέα" συνίει δὲ καὶ αὐτὸς 9 
ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἔνϑα δὴ λέγει ὁ ᾿άρκάς, AAA 
ἡμεῖς μέν, ὦ Δακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ 
ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν, 
ἔνϑα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι 
καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεϑα' ὃ δὲ τοὺς 
ἡμετέρους πόνους ἔχει" καὶ Σεύϑης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ 
πεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισϑόν" ὥστε [ὃ 10 
γε πρῶτος λέγων] ἐγὼ uiv εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευ- 
σϑέντα καὶ δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς vegas καὶ τὸν 

μισϑὸν ἄν μοι δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπο- 

νημένοις ἄχϑεσϑαι. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως 
καὶ ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε. 

AAA πάντα μὲν ἄρα ἄνϑρωπον ὄντα προσδοκᾶν 11 
δεῖ, ὁπότε ys καὶ ἐγὼ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν à - 
πλείστην προϑυμίαν ἐμαυτῷ ys δοκῶ συνειδέναι περὶ 

ὑμᾶς παρεσχημένος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε 
ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν Ζέαχ οὔτοι πυνϑανόμενος ὑμᾶς 

ἴω πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι 

ὡς ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. ἐπεὶ δὲ ἦλϑον, Σεύϑου 13 

τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ πέμποντος καὶ 
πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν 
ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρηαα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ 

ὑμεῖς ἐπίστασϑε. ἦγον δὲ ὅϑεν ᾧμην τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς 
εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβῆναι. ταῦτα γὰρ καὶ βέλτιστα ἐνόμι- 
fov ὑμῖν εἶναι καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. ἐπεὶ δ᾽ 18 
᾿Δρίσταρχος ἐλϑὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς, 
ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς δήπου ἦν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως 
βουλευσαίμεϑα ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες 14 
μὲν ᾿Δριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χερρόνησον 

15* 
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πορεύεσϑαι, ἀκούοντες δὲ Σεύϑου πείϑοντος ἑαυτῷ 
, , M , Ἁ , t 

συστρατεύεσθαι, παντὲς μὲν ἐλέγετε σὺν Σεύϑῃ ἰέναι, 

πάντες δ᾽ ἐψηφίσασϑε ταῦτα. τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦϑα 
ιὅ ἠδίκησα ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνϑα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; ἐπεί 

γε μὴν ψεύδεσθαι ἤρξατο Σεύϑης περὶ τοῦ μισϑοῦ, 
εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, δικαίως ἄν μὲ καὶ αἰτιῷσϑε 

M] ^ 3 M , , - , , 

iA μισοῖτε" εἰ δὲ πρόσϑεν αὐτῷ πάντων uie φίλος 
A - , , , bod , , 

Qv νῦν πάντων διαφορωτατὸς εἰμι, πῶς ἂν ἔτι δικαίως 

ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σεύϑου ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι 
ιθ περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι; ἀλλ᾽ εἴποιτ᾽ ἂν ὅτι 

ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα παρὰ Σεύϑου τεχνάζξειν. 
οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν, εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι 
Σεύϑης, οὐχ οὕτως ἐτέλει δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη 

, * » ς ^ 3 , 3 ᾽ 53 4 

στέροιτο καὶ ἄλλα υμῖν ἀποτίσειεν, ἀλλ΄ οἶμαι, εἰ 

- ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ ἂν ἐδίδου ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον 
1 μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλεῖον. εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν 

οἴεσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα ματαίαν ταύτην τὴν 
πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆσαι, ἐὰν πράττητε αὐτὸν 
τὰ χρήματα. δῆλον γὰρ ὅτι Σεύϑης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ 
αὐτοῦ, ἀπαιτήσει ue, καὶ ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως, 
2^ M - 1 ^A JEN m ὄν 9 ER , 
ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ΄ ἢ ἐδωροδόκουν. 
2 * ^ -— - ^ e , , 2 ΄ 

18 ἀλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν" ὀμνυῶ 
^ [d - Ἁ re * , Ξ » € , , , 

γὰρ ὑμῖν ϑεοὺς ἅπαντας καὶ πάσας μηδ᾽ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ 
ὑπέσχετο Σεύϑης ἔχειν" πάρεστι δὲ καὶ αὐτὸς καὶ 

19 ἀκούων σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ" ἵνα δὲ μᾶλλον ϑαυ- 
μάσητε, συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ of ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον 
εἰληφέναι, μὴ τοίνυν μηδὲ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἐἔνιοι. 

20 χαὶ τέ δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν; ὥμην; ἄνδρες, ὅσῳ μᾶλλον 
συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον 

, Ἁ , , e , , 9 A A UV 

αὐτὸν φίλον ποιήσεσϑαι, ὁπότε δυνασϑείη. ἐγὼ δὲ Guo 

* 
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τε αὐτὸν ὁρῶ εὖ πράττοντα καὶ γιγνώσκω δὴ αὐτοῦ 
τὴν γνώμην. εἴποι δή τις ἄν, οὔκουν αἰσχύνει οὕτω 21 
ὠώρως ἐξαπατώμενος; ναὶ μὰ Za ἠσχυνόμην μέντοι, 

ς x , P4 2 , ^ x Pd εἶ ὑπὸ πολεμίου ys ὄντος ἐξηπατήϑην φίλῳ δὲ ὄντι 
ἐξαπατᾶν αἴσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἡ ἐξαπατᾶσϑαι. ἐπεὶ 22 

z ' / 2 LY , - ἡ e - εἶ ys πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα ἡμᾶς qv- 
, e M - , , , λαξαμένους ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ πρόφασιν δικαίαν 

, e " ^ » 2 , 

wn ἀποδιδόναι ἡμῖν c ὑπέσχετο" οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν 

τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ τούτου οὐδὲ 
1 , EE Y 5 "v ον € 

uv κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽ ὅ,τι ἡμᾶς οὗτος παρ- 
ἑκάλεσεν. ἀλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν, 23 
ὡς μηδ᾽ εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. πρὸς ταῦτα 
δὴ ἀκούσατε ἃ ἐγὼ οὐκ ἄν ποτε εἶπον τούτου ἐναντίον, 
εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώμονες ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν 
εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. ἀναμνήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ 24 
πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον 
πρὸς Σεύϑην. οὐκ εἰς μὲν Πέρινϑον προσῇτε τὴν πό- 
λιν, ᾿Δρίσταρχος δ᾽ ὑμᾶς ὁ “ακεδαιμόνιος οὐκ εἴα 
εἰσιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίϑριοι δ᾽ ἔξω ἐστρα- 

’ 3 Ll - 

τοπεδεύετε, μέσος δὲ χειμὼν qv, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσϑε 
σπάνια μὲν ὁρῶντες và ὥνια, σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτων 

2 P Ya Na τ , 3» ἢ , B , » ὠνοῖσϑε, ἀνάγκη δὲ qv μένειν ἐπὶ Θράκης" τριήρεις 25 
x 2 a 2 , ὐπὸ ? M , 

γὰρ ἐφορμοῦσαν ἐκώλυον διαπλεῖν" εἰ δὲ μένοι τις, 

ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνϑα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι, 
πολλοὶ δὲ πελτασταί, ἡμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἦν O26 
2 , ^ 7 3 ' , , ^ , , 

&0000L μὲν ἰόντες ἐπὶ τὰς κῶμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεϑα 
τς " 3. » e, NY , 

σῖτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφϑονον, ovo δὲ διώκοντες 
^ 5,25 , ^ , [4 2 s 
ἂν ἡ ἀνδράποδα ἡ πρόβατα κατελαμβάνομεν ovx qv 

ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ 
συνεστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ ὑμῖν. εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ 21 
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ἀνάγκῃ ὄντων ὑμῶν μηδ᾽ ὁντιναοῦν μισϑὸν προσ- 
αἰτήσας Σεύϑην σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον, ἔχοντα 

ἢ "m καὶ ἱππέας καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς προσεδεῖσϑε, ἦ 

28 χακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσϑαι πρὸ ὑμῶν; τού- 
τῶν γὰρ δήπου κοινωνήσαντες καὶ σῖτον ἀφϑονώτερον 
dv ταῖς κώμαις εὑρίσκετε διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς 
Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν, καὶ προβάτων 

29 καὶ ἀνδραπόδων μετέσχετε. καὶ πολέμιον οὐκέτι οὐ- 
δένα ἑωρῶμεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προσεγένετο" 

, Χ , € TM 3 , M 
τέως δὲ ϑαρραλέως ἡμῖν ἐφείποντο oí πολέμιοι καὶ 
e - L1 - , - ? 347 

ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ ἱκωλύοντες "μηδαμῇ κατ OÀL- 
3 , 3 , 

yovs ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια ἀφϑονώτερα 
80 ἡμᾶς πορίξεσϑαι]. εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην 

τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισϑὸν προσετέλει τῆς 
ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάϑημα καὶ διὰ τοῦτο 

81 οὐδαμῇ οἴεσϑε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι; νῦν δὲ δὴ 
- 3 , , , εὖ 3 3 , 

πῶς ἀπέρχεσϑε; ov διαχειμάσαντες μὲν ἐν ἀφϑόνοις 
τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ ἔχοντες τοῦτο εἴ τι ἐλά- 
βετε παρὰ Σεύϑου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε. 
καὶ ταῦτα πράττοντες οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν 

9 - , : , »ἬἌ ^ 3 , , , 

32 αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε ξῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι 
καλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ̓ 4σίᾳ βαρβάρους ἐπέπρακτο 
ὑμῖν, οὐ κἀκεῖνο σῶν ἔχετε καὶ πρὸς ἐκείνοις νῦν 
ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε καὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ 

T b Ὁ ἐν 7 t ; , , 3: FA * 
Θρᾷκας ép ovg ἐστρατεύσασϑε κρατήσαντες; ἐγὼ μὲν 
ὑμᾶς φημι δικαίως ἂν ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε τούτων 

" ^" , , , e 2 - M] Ἁ Ἁ ^ 

33 τοῖς ϑεοῖς χάριν εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. καὶ τὰ μὲν δὴ 

ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς ϑεῶν καὶ τὰ ἐμὰ 
σκέψασϑε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῆρα 
οἴχαδε, ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπο- 



BIB. VH. "OAP. VE 231 

ρευόμην, ἔχων δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 'EAMj- 
Pd , Ἁ ς M , 

vOv εὔκλειαν. ἐπιστευύμην δὲ ὑπὸ “ακεδαιμονίων" 

οὐ γὰρ ἄν us ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ ἀπ- 84 
, hi Ἁ , ς 255€ - 

ἕρχομαι πρὸς μὲν “ακεδαιμονίους vp vuov διαβεβλη- 

μένος, Σιεύϑῃ δὲ ἀπηχϑημένος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιξον 
- , 3 e m 3 ' M 2 M y 

&U ποιησας ue) υμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν 

καὶ παισίν, εἰ γένοιντο, καταϑήσεσϑαι. ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ 35 
ov ἐγὼ ἀπήχϑημαί τε πλεῖστα καὶ ταῦτα πολὺ κρείτ- 
τοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν πω πέ- 
παυμαι ὅ,τι δύναμαι ἀγαϑὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε 
γνώμην περὶ ἐμοῦ. ἀλλ᾽ ἔχετε μέν μὲ οὔτε φεύγοντα 80 
λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα' ἣν δὲ ποιήσητε ἃ 
λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακεκονότες ἔσεσϑε πολλὰ 
μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν 
πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ 

^ b! , Ὧν 2 er M , 

παρὰ τὸ μέρος, ϑεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια 

βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον, ὅπως δέ 
γε μηδενὶ τῶν Ἑλλήνων πολέμιοι γένοισϑε, πᾶν 0cov 
ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον. καὶ γὰρ οὖν 81 
νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσϑαι ὅπῃ ἂν 
ἕλησϑε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. ὑμεῖς δέ, 
e M e uw ? , , M ^ 2 M 

ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνϑα O1 
2 - , , , C bx e , , 
ἐπεϑυμεῖτε πάλαι, δέονταί vs ὑμῶν oí μέγιστον δυνά- 
μενοι, μισϑὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι “ακε- 
δαιμόνιοι οἵ κράτιστοι νομιξόμενοι εἶναι. νῦν δὴ καιρὸς 
ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατακανεῖν; οὐ μὴν 88 
ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἦμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι, 

ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς εὐεργέτου 
μεμνήσεσθϑαι ὑπισχνεῖσϑε. οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ 
οὗτοί εἰσιν οἵ νῦν ἥκοντες ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὥστε, ὡς ἐγὼ 
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οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἷναι τοιοῦτοι 
ὄντες περὶ ἐμέ. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. 

89 Χαρμῖνος δὲ ὁ “ακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν, Οὐ 
τὼ σιώ, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ 

, / a , M ? 23 E ^ τούτῳ χαλεπαίνειν" ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυ- 
- , Aj » - - , 

ρῆσαι. Σεύϑης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Πολυνίκου 
Nom - , 3 ^ , ΒΩ i! «ΦΧ . 

περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε 
, L4 ^ , E 3. 8$ 

μέμψασϑαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι" 
διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Δακε- 

40 δαιμονέων καὶ πρὸς αὐτοῦ. ἀναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύ- 
λοχος “ουσιάτης ᾿ἀρκὰς εἶπε, Καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες 

led ς - - ς d - 

“ακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, 
^ , ς ^ A] A] 3 - ^ Lu , 

παρὰ Σεύϑου ἡμῖν τὸν μισϑὸν &vozo&ba, ἢ éxóvrog 

4“ ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. Πολυ- 
κράτης δὲ ᾿Αϑηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος, 
Ὁρῶ ys μήν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ἡρακλείδην ἐνταῦϑα 

E M N , € ri 
παρόντα, ὃς παραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονή- 

- 3 Ld , 3 L4 2 

σαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σιεύϑῃ ἀπέδωκεν οὔτε 
ἡμῖν τὰ γιγνόμενα, ἀλλ᾽ αὐτὸς κλέψας πέπαται. ἣν 

οὖν σωφρονῶμεν, ἑξόμεϑα αὐτοῦ" οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε, 
ἔφη, Θρᾷξ ἐστιν, ἀλλ: Ἕλλην ὧν Ἕλληνας ἀδικεῖ. 

43 Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη" καὶ 
προσελθὼν τῷ Σεύϑῃ λέγει, Ἡμεῖς ἣν σωφρονῶμεν, 
ἄπιμεν ἐντεῦϑεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀνα- 
βάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ὥχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ 

48 ἑαυτῶν στρατόπεδον. καὶ ἐντεῦϑεν Σεύϑης πέμπει 
2? , A] δ Ll δ , * »- - 

Αβροξέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ξενοφῶντα καὶ 
2 ΣΝ » 2 e " 2 , κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους 

ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία 
τὰ ἐπὶ ϑαλάττῃ καὶ τἄλλα ἃ ὑπέσχετο. καὶ ἐν ἀπορ- 



- 
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onto ποιησάμενος λέγει ὅτι dxqxos IloÀvvíxov ὡς εἰ 
ὑποχείριος ἔσται “ακεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποϑανοῖτο 
ὑπὸ Θίβρωνος. ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ 44 
τῷ Ξενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ φυλάττεσϑαι 
δέοι. ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἐθύετο τῷ 
Zhi τῷ βασιλεῖ πότερα oí λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν 
παρὰ Σεύϑῃ ἐφ᾽ oig Σεύϑης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ 
στρατεύματι. ἀναιρεῖ αὐτῶ ἀπιέναι. 

᾿Εντεῦϑεν Σεύϑης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο προ-ΎΤΠ!. 
σωτέρω" oí δὲ Ἕλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας ὅϑεν 
ἔμελλον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ ϑάλατταν ἥξειν. 
αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σεύϑου Μη- 

δοσάδῃ. ὁρῶν οὖν ὁ Μηδοσάδης δαπανώμενα τὰ ἕαυ- 3 
τοῦ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων χαλεπῶς ἔφερε" 
καὶ λαβὼν ἄνδρα Ὀδρύσην δυνατώτατον τῶν ἄνωϑεν 
καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάκοντα ἔρχεται καὶ 
προχαλεῖται Ξενορῶντα ἐκ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατεύ- 
ματος. καὶ ὃς λαβών τινας τῶν λοχαγῶν καὶ ἄλλους 
τῶν ἐπιτηδείων προσέρχεται. ἔνϑα δὴ λέγει Μηδοσά- 8 
δης, ᾿Αδικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρας κώμας πορ- 
ϑοῦντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σεύϑου 
καὶ ὃδὲ ἁνὴρ παρὰ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, 
ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας" εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ ἐὰν ποιῆτε κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολε- 
ὠΐίους ἀλεξόμεϑα. 

Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν, AAA σοὶ 4 

μὲν τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασϑαι χαλεπόν" τού- 
του δ᾽ ἕνεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν᾽ εἰδῇ οἷοί τε ὑμεῖς 
ἐστε καὶ οἷοι ἡμεῖς. ἡμεῖς μὲν ydo, ἔφη, πρὶν ὑμῖν ὅ 
φίλον γενέσϑαν ἐπορευόμεϑα διὰ ταύτης τῆς χώρας 
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ὅποι ἐβουλόμεϑα, ἣν uiv ἐθέλοιμεν πορϑοῦντες, ἣν 
6 δ᾽ ἐθέλοιμεν κάοντες, καὶ σὺ ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλϑοις 
πρεσβεύων, ηὐλίξου τότε παρ᾽ ἡμῖν οὐδένα φοβού- 
μενος τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ οὐκ ἦτε εἰς τήνδε τὴν 
χώραν, ἢ εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων χώρα 

Ἰηὐλίξεσϑε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. ἐπεὶ δὲ ἡμῖν 

φίλοι ἐγένεσϑε καὶ Óv ἡμᾶς σὺν ϑεοῖς ἔχετε τήνδε τὴν 
χώραν, νῦν δὴ ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐκ τῆσδε τῆς χώρας 
ἣν παρ᾽ ἡμῶν ἐχόντων κατὰ κράτος παρελάβετε" ὡς 
γὰρ αὐτὸς οἶσϑα, οἵ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς 

8 ἐξελαύνειν. καὶ οὐχ ὅπως δῶρα δοὺς καὶ εὖ ποιήσας 

ἀνθ’ ὧν εὖ ἔπαϑες ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασϑαι, ἀλλ᾽ 

ἀποπορευομένους ἡμᾶς οὐδ᾽ ἐναυλισϑῆναι ὅσον δύνα- 
9 σαι ἐπιτρέπεις. καὶ ταῦτα λέγων οὔτε ϑεοὺς αἰσχύνει 
οὔτε τόνδε τὸν ἄνδρα, ὃς νῦν μέν σε ὁρᾷ πλουτοῦντα, 
πρὶν δὲ ἡμῖν φίλον γενέσϑαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον 

19 ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφησϑα. ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις 
ταῦτα; ἔφη" οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Δακεδαι- 
μόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν 
οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ ϑαυμαστότατοι, ὅπως 
ὥσπερ ἀπηχϑανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω 
καὶ χαρισαίμην νῦν ἀποδιδούς. 

11 ᾿Επεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Ὀδρύσης, εἶπεν, ᾿Εγὼ μέν, 
ὦ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἱἰ- 
σχύνης ἀκούων ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσϑεν ἠπιστάμην, 
οὐδ᾽ ἂν συνηκολούϑησαά σοι καὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ 
γὰρ ἂν Μήδοκός μὲ ὁ βασιλεὺς ἐπαινοίη, εἰ ἐξελαύ- 

i2vowuL τοὺς εὐεργέτας. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ τὸν 
ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν 
τεττάρων ἢ πέντε. ὁ δὲ Μηδοσάδης, ἐλύπει γὰρ αὐτὸν 
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ἡ χώρα πορϑουμένη, ἐκέλευε τὸν Ξενοφῶντα καλέσαι 
τὼ “ακεδαιμονίω. καὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους 13 

προσῆλϑε τῷ Χαρμίνῳ καὶ Πολυνίκῳ καὶ ἔλεξεν ὅτι 
καλεῖ αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν ἅπερ αὐτῷ, ἀπ- 
ιἕναι ἐκ τῆς χώρας. οἶμαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπο- 14 
λαβεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισϑόν, εἰ εἴποιτε 
ὅτι δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισϑὸν 
"^ ? e , ^ 3 Pd , ET v , 

ἢ παρ᾽ ἑκόντος ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σιεύϑου, xal ὅτι τού- 
τῶν τυχόντες προϑύμως ἂν συνέπεσϑαι ὑμῖν φασι" 

καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν" καὶ ὅτι ὑπέσχεσϑε 

αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἵ στρα- 
᾿τιῶται. ἀκούσαντες οὗ “άκωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν 15 
καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα' καὶ εὐϑὺς 

ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. ἐλθὼν 
δὲ ἔλεξε Χαρμῖνος, Εἰ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες, 

A e - , 9 N , ς - Ἁ N94 e 

πρὸς ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν. O16 
δὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως, AAA ἐγὼ μὲν 
λέγω, ἔφη, καὶ Σεύϑης ταὐτά, ὅτι ἀξιοῦμεν τοὺς φίλους 
ἡμῖν γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. ὅ,τι 
γὰρ ἂν τούτους κακῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε" ἡμέ- 
τερον γάρ εἰσιν. Ἡμεῖς τοίνυν, ἔφασαν oi Μάκωνες, 11 
᾿ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε τὸν μισϑὸν ἔχοιεν οὗ ταῦτα ὑμῖν 
καταπράξαντες" εἰ δὲ μή, ἐρχόμεϑα μὲν καὶ νῦν βοη- 
ϑήσοντες τούτοις καὶ τιμωρησόμενον ἄνδρας οἵ τού- 

M M e $7 ?i N M TK: » 
τους παρὰ τοὺς ὄρκους ἠδίκησαν. ἣν δὲ δὴ καὶ υμεῖς 

“- 5 2 , 3 , M , , 

τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε ἀρξόμεϑα τὰ δίκαια λαμβάνειν. 

ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν, ᾿Εϑέλοιτε ἂν τούτοις, ὦ η- 18 
δόσαδες. ἐπιτρέψαι, ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑμῖν, 
3 * ^ , 2 , COP, 24.9 , 2o ἐν ὧν τῇ χώρα ἐσμέν, ὁπότερ᾽ ἂν ψηφίσωνται, εἴϑ' 
ὑμᾶς προσήκει ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι ci9' ἡμᾶς; ὁ δὲ 19 
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ταῦτα uiv οὐκ ἔφη ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ TO 
“άκωνες ἐλϑεῖν παρὰ Σεύϑην περὶ τοῦ μισϑοῦ, καὶ 
οἴεσϑαι ἂν Σεύϑην πεῖσαι" εἰ δὲ μή, ἐξενοφῶντα σὺν 
αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. ἐδεῖτο δὲ 
τὰς κώμας μὴ κάειν. 

20 ᾿Εντεῦϑεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἵ 

ἐδόκουν ἐπιτηδειότατον εἶναι. ὁ δὲ ἐλϑὼν λέγει πρὸς 
Σεύϑην, Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σεύϑη, πάρειμι, ἀλλὰ 

91 διδάξων, ἣν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχϑέσϑης 
ὅτι ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν Gs προϑύμως ἃ 
ὑπέσχου αὐτοῖς" σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιξον 

22 σύμφορον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. πρῶ- 
τον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς ϑεοὺς εἰς τὸ φανερόν δὲ 
τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε βασιλέα Ge ἐποίησαν 

πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν ἀνθρώπων" ὥστε οὐχ οἷόν 
τέ ὅσοι λανϑάνειν οὔτε ἤν τι καλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχρὸν 

28 ποιήσῃς. τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ μέγα μέν μοι ἐδόκει 
εἶναι μὴ δοκεῖν ἀχαρίστως ἀποπέμψασθαι ἄνδρας εὐ- 
εργέτας, μέγα δὲ εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀνθρώ- 
πων. τὸ δὲ μέγιστον μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν κατα- 

24 στῆσαι ὅ,τι λέγοις. δρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους 
καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους" 

οὗ δ᾽ ἂν φανεροὶ ὦσιν ἀλήϑειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἵ 
λόγοι, ἦν τι δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἀνύσασϑαι 
ἢ ἄλλων ἡ βία' ἤν τέ τινας σωφρονέξειν βούλωνται, 
γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονιξού- 
σας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάξειν" ἤν τέ τῴ τι ὑπισχνῶνται 
οὗ τοιοῦτον ἄνδρες, οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ ἄλλοι 

οδ παραχρῆμα διδόντες. ἀναμνήσϑητι δὲ καὶ σὺ τέ προ- 
τελέσας ἡμῖν συμμάχους ἡμᾶς ἔλαβες. οἶσϑ᾽ ὅτι οὐδέν" 
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ἀλλὰ πιστευϑεὶς ἀληϑεύσειν ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσού- 
τους ἀνϑρώπους συστρατεύεσϑαί τε καὶ κατεργάσασϑαί 
σοι ἀρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλάντων, ὅσα 
οἴονται δεῖν οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. 

οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαι, τὸ καὶ 236 
τὴν βασιλείαν σοι κατεργασάμενον, τούτων τῶν χρη- 
μάτων πιπράσκεται. ἴϑι δὴ ἀναμνήσϑητι πῶς μέγα 21 
ἡγοῦ τότε καταπρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. 
ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ηὔξω ἂν τὰ νῦν πεπραγμένα 
μᾶλλόν δοι indt ἢ πολλαπλάσια τούτων τῶν 
χρημάτων γενέσϑαι. ἐμοὶ τοίνυν ions βλάβος καὶ 28 

αἴσχιον δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε 
μὴ λαβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα 
γενέσθαι ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι, καὶ ὅσῳ λυπηρότερον 
ἐκ βασιλέως ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. 
οὐχοῦν ἐπίστασαι μὲν ὅτι οἵ νῦν σοι ὑπήκοοι γενό- 29 
μενον οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσϑησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχεσϑαι 
ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ, καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύϑεροι 
γίγνεσθαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι. ποτέρως 30 
οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρο- 
νεῖν τὰ πρὸς σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρατιώτας οὕτω 
διακειμένους ὡς νῦν τε μένοντας ἄν, εἰ GU κελεύοις, 

αὖθίς τ᾿ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους τε τού- 

τῶν περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαϑὰ ταχὺ ἄν δοι 
ὁπότε βούλοιο παραγενέσϑαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽ 
ἂν ἄλλους σοι ἐλϑεῖν δι᾽ ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενη- 
μένων τούτους τὲ αὐτοῖς εὐνουστέρους εἶναι ἢ σοί; 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲν πλήϑει ys ἡμῶν λειφϑέντες ὑπεῖξάν 8:1 
ὅοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐκοῦν νῦν καὶ τοῦτο 
κίνδυνο μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινας τούτων 
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ot νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσϑαι, ἢ καὶ τούτων κρείτ- 
τονᾶς τοὺς “ακεδαιμονίους, ἐὰν οἵ μὲν στρατιῶται 

ὑπισχνῶνται προϑυμότερον αὐτοῖς συστρατεύσεσϑαι, 
ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν, οἵ δὲ “ακεδαιμό- 
νιον διὰ τὸ δεῖσϑαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν αὐτοῖς 

ϑο ταῦτα. ὅτι ye μὴν οἱ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες γενόμενοι 
πολὺ ἂν προϑυμότερον ἴοιεν ἐπί Gs ἢ σύν σοι οὐκ 
ἄδηλον: σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει 

33 αὐτοῖς, κρατουμένου δέ σου ἐλευϑερία. εἰ δὲ καὶ τῆς 
χώρας προνοεῖσϑαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς οὔσης, ποτέρως 
&v οἷει ἀπαϑῆ κακῶν μᾶλλον αὐτὴν εἶναι, εἰ οὗτοι οἵ 
στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσιν εἰρήνην κατα- 
λιπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοί τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ 

σύ τε ἄλλους πειρῷο πλείονας τούτων ἔχων ἀντιστρα- 

84 τοπεδεύεσϑαι δεομένους τῶν ἐπιτηδείων; ἀργύριον δὲ 
ποτέρως ἂν πλέον ἀναλωϑείῃ, εἰ τούτοις τὸ ὀφειλό- 
μενον ἀποδοϑείη, ἢ εἰ ταῦτά τε ὀφείλοιτο ἄλλους τε 

8δ χρείττονας τούτων δέον cse μισϑοῦσϑαι; ἀλλὰ γὰρ 
Ἡρακλείδῃ, ὡς πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ δοκεῖ τοῦτο 
τὸ ἀργύριον εἶναι. ἦ μὴν πολύ γέ ἐστιν ἔλαττον νῦν 

ὅοι καὶ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἢ πρὶν ἡμᾶς ἐλ- 

80 ϑεῖν πρὸς σὲ δέκατον τούτου μέρος. οὐ γὰρ ἀριϑμός 
ἐστιν ὁ ὁρίξων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις 
τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ νῦν 

ἡ κατ᾽ ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων ἔσται ἢ ἔμπροσϑεν 
^ , , Cus y 3 , zm , 

31v« παρόντα πάντα [ὰ éxexvqoo]|l ἐγὼ μὲν, o Σεύϑη, 

ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου προυνοούμην, ὅπως σύ τε 
ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἵ ϑεοί σοι ἔδωκαν ἀγαϑῶν 

88 ἐγώ τε μὴ διαφϑαρείην ἐν τῇ στρατιᾷ. εὖ γὰρ i81 
D] -" 3 * 35:9 0A , ^ , ET ^ 

ὅτι νῦν ἐγὼ ovr ἂν éy9gov βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι 

ong 
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δυνηϑείην σὺν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ οὔτ᾽ ἂν εἴ GOL πάλιν 
βουλοίμην βοηϑῆσαι, ἱκανὸς ἂν γενοίμην. οὕτω γὰρ 
πρός μὲ ἡ στρατιὰ διάκειται. καίτοι αὐτόν δὲ μάρ- 89 
τυρα σὺν ϑεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ 
σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν οὔτε ἤτησα πώποτε 
εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐκείνων οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα" 
ὄμνυμι δέ σοι μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασϑαν ἄν, εἰ μὴ 40 
καὶ oí στρατιῶται ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβά- 
νειν. αἰσχρὸν γὰρ ἦν τὰ μὲν ἐμὰ διαπεπρᾶχϑαι, τὰ 
δ᾽ ἐκείνων περιιδεῖν ἐμὲ κακῶς ἔχοντα ἄλλως τε καὶ 

τιμώμενον ὑπ’ ἐκείνων. καίτοι Ἡρακλείδῃ ys λῆρος 41 
πάντα δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς 
τρόπου" ἐγὼ δέ, ὦ Σεύϑη, οὐδὲν νομίζω ἀνδρὶ ἄλλως 
τε καὶ ἄρχοντι κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲ λαμπρότερον 
ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. ὁ γὰρ ταῦτα 42 
ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, πλουτεῖ δὲ 
καὶ ἄλλων βουλομένων γενέσϑαι, καὶ εὖ μὲν πράττων 
ἔχει τοὺς συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπα- 
νίζει τῶν βοηϑησόντων. ἀλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν 43 
ἐμῶν ἔργων κατέμαϑες ὅτι σον ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος 
ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶναι, 
ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγους πάντως κατανόη- 

σον᾽ παρῆσϑα γὰρ καὶ ἤκουες ἃ ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ 
βουλόμενοι. κατηγόρουν γάρ μου πρὸς “ακεδαιμονίους 44 
ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ “ακεδαιμονίους, αὖὐ- 

τοὶ δ᾽ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλον μοι ὅπως τὰ 
σὰ καλῶς ἔχον ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν" ἔφασαν δέ us καὶ 
δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα πότερον 45 

οἴξι αὐτοὺς xcxóvowutv τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἱ- 
τιᾶσϑαί μὲ ἔχειν παρὰ σοῦ ἢ προθυμίαν πολλὴν περὶ 
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46 σὲ κατανοήσαντας; ἐγὼ μὲν οἶμαι πάντας ἀνθρώπους 
νομίξειν εὔνοιαν δεῖν ἀποκεῖσθαι τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν 
δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ δὲ πρὶν μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι 
ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ φωνῇ καὶ ξενίοις καὶ 
ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο" ἐπεὶ δὲ 
κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ γεγένησαι ὅσον ἐγὼ ἐδυνά- 
μὴν μέγιστος, νῦν οὕτω us ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρα- 

«Ἰτιώταις τολμᾷς περιορᾶν; ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει 
ἀποδοῦναι πιστεύω καὶ τὸν χρόνον διδάξειν σε καὶ 
αὐτόν γέ σε οὐχὶ ἀνέξεσϑαι τοὺς σοὶ προεμένους εὐ- | 
ἐργεσίαν ὁρῶντα σοι ἐγκαλοῦντας. δέομαι οὖν σου, 
ὅταν ἀποδιδῶς, προϑυμεῖσϑαι ἐμὲ παρὰ τοῖς στρατιώ- 

ταις τοιοῦτον ποιῆσαι οἵόνπερ καὶ παρέλαβες. 
48 ᾿ἡκούσας ταῦτα ὃ Σεύϑης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ. 

τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδόσϑαι τὸν μισϑόν" καὶ πάντες 
Ἡρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι" ἐγὼ γάρ, ἔφη, 

49 οὔτε διενοήϑην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. ἐν- 
τεῦϑεν πάλιν εἶπεν ὁ Ξενοφῶν, ᾿Επεὶ τοίνυν διανοεῖ 
ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι δι᾽ ἐμοῦ ἀποδοῦναι, 
καὶ μὴ περιιδεῖν μὲ διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ 

50 στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ ἀφικόμεϑα. ὁ δ᾽ εἶπεν, 
᾽4λλ᾽ οὔτ᾽ ἐν τοῖς στρατιώταις ἔσει δι᾿ ἐμὲ ἀτιμότερος 

ἄν τε μένῃς παρ᾽ ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας ἔχων, 
ἐγώ δοι τά τε χωρία ἀποδώσω καὶ τἄλλα ἃ ὑπεσχόμην. 

516 δὲ πάλιν εἶπε, Ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε" 
ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σεύϑης, καὶ ἀσφα- 

λέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ uévew ἢ ἀπιέναι. 

5 ὁ δὲ πάλιν εἶπεν, ᾽4λλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ" 

ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν ve ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότε- 

53 ρος ὦ, νόμιξε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαϑὸν ἔσεσθαι. ἐντεῦϑεν 
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λέγει Σιεύϑης, ᾿Δργύριον uiv οὐκ ἔχω ἀλλ᾽ ἢ μικρόν 
τι, καὶ τοῦτό σοι δίδωμι, τάλαντον" βοῦς δὲ ἑξακοσίους 
καὶ πρόβατα εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι 
καὶ ἑκατόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων 

6s ὁμήρους προσλαβὼν ἄπιϑι. γελάσας ὁ Ξενοφῶν 84 
εἶπεν, Ἣν οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτ᾽ εἰς τὸν μισϑόν, 
τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; &Q οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπι- 
κίνδυνόν μοί ἐστιν, ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάττεσϑαι 
πέτρους; ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ 

ἔμευνξ. : 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο 55 
καὶ τοὺς ἐλῶντας συνέπεμψεν. οἵ δὲ στρατιῶται τέως 
μὲν ἔλεγον ὡς ὁ Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς Zev9qv οἰκή- 
σων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ ληψόμενος" ἐπεὶ δὲ εἶδον, 
ἤσϑησαν καὶ προσέϑεον. Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρ- 58 
μῖνόν τε καὶ Πολύνικον, Ταῦτα, ἔφη, σέσωσται δι᾽ ὑμᾶς 
τῇ στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ 
διαϑέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾷ. οἵ μὲν οὖν παρα- 
λαβόντες καὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώλουν, 
καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. Ξενοφῶν δὲ οὐ προσῇει, ὅ1 
ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴκαδε παρασκευαξόμενος᾽ οὐ γάρ 
zc ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο ᾿Δϑήνησι περὶ φυγῆς. προσ- 
ελϑόντες δὲ αὐτῷ oí ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ 
ἐδέοντο μὴ ἀπελϑεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ 
Θέβρωνι παραδοίη. 

᾿Εντεῦϑεν διέπλευσαν εἰς “άμψακον, καὶ ἀπαντᾷ ὙΠ, 
τῷ Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλιάσιος ὁ Κλεαγόρου 

υἱὸς τοῦ τὰ ἐντοίχια ἐν “υχείῳ γεγραφότος. οὗτος 
συνήδετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, καὶ ἠρώτα «v- 
τὸν πόσον χρυσίον ἔχοι. ὁ δ᾽ αὐτῷ ἐπομόσας εἶπεν 2 

Xenophontis Anabasis, rec. A. Hug. 16 
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7 μὴν ἔσεσθαι μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴκαδε ἀπιόντι, 

εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν. ὁ 
8 δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔπεμψαν “αμψακηνοὶ 
ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἔϑυε τῷ ᾿Ζπόλλωνι, παρ- 
ἑστήσατο τὸν Εὐκλείδην" ἰδὼν δὲ τὰ ἱερὰ ὁ Εὐκλείδης 
εἶπεν ὅτι πείϑοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. AAA. οἶδα, 
ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσϑαι, φαίνεταί τι ἐμπό- 
διον, ἂν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷ. συνωμολόγει ταῦτα 

40 Ξενοφῶν. ὁ δὲ εἶπεν, ᾿Εμπόδιος γάρ σοι ὃ Ζεὺς ὁ 
μειλίχιός ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη ϑύσειεν, ὥσπερ | 
οἴκοι, ἔφη, εἰώϑειν ἐγὼ ὑμῖν ϑύεσϑαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. 
ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεϑυκέναι τούτῳ τῷ 
ϑεῷ. συνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ ϑύεσϑαι καϑὰ εἰώϑει, 

δ καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὃ 
Ξενοφῶν προελθὼν εἰς Ὀφρύνιον ἐθύετο καὶ ὧλο- 

θ καύτει χοίρους τῷ πατρίῳ νόμῳ, καὶ ἐκαλλιέρει. καὶ 

ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίων καὶ Ναυσικλείδης 
χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι. καὶ ξενοῦνται τῷ 
Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Μαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντή- 
κοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν Ov ἔνδειαν πε- 
πρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσϑαι τῷ ἵππῳ, λυσά- 
μενον ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤϑελον ἀπολαβεῖν. 

7 ᾿Εντεῦϑεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ ὑπερ- 
βάντες τὴν Ἴδην εἰς "Avzavógov ἀφικνοῦνται πρῶτον, 
εἶτα παρὰ ϑάλατταν πορευόμενοι τῆς Μυσίας εἰς Θή- 

8 βης πεδίον. ἐντεῦϑεν δι’ ᾿“δραμυττίου καὶ Κυτωνίου 
εἰς Καΐχου πεδίον ἐλϑόντες Πέργαμον καταλαμβάνουσι 

τῆς Μυσίας. | 
᾿Ἐνταῦϑα δὴ ξενοῦται Ξενοφῶν ᾿Ελλάδι τῇ Doy- 

γύλου τοῦ ᾿Ερετριέως γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ Γογγύ- 
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Aov μητρί. αὐτὴ δ᾽ αὐτῷ φράξει ὁτι ᾿4σιδάτης ἐστὶν 9 

ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης" τοῦ ἔ τόν, εἰ G 6 $30 Πέρσης" τοῦτον ἔφη αὐτόν, & 
ἔλϑοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοδίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν 
καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα" 
εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ καϑηγησομένους ἔπεμψε 
τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ ΖΙαφναγόραν, ὃν περὶ πλεί- 
στου ἐποιεῖτο. ἔχων οὖν Ó Ξενοφῶν τούτους παρ᾽ τὸ 
ἑαυτῷ ἐθύετο. καὶ Βασίας ὁ Ἠλεῖος μάντις παρὼν 
3 e , » NUT Ἁ 2 -» E... 9 XN c , 

εἶπεν OTL κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ καὶ ὃ ἀνὴρ ἁλώ- 

σιμος εἴη. δειπνήσας οὖν ἐπορεύετο τούς τε λοχαγοὺς 11 
τοὺς μάλιστα φίλους λαβὼν καὶ Ἐπ πιστοὺς γεγενη- 
μένους διὰ παντός, ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξ- 

ἔρχονται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους" 

of δὲ λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, 
ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων. 

᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν πέριξ 12 
ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα 
3 , 3 * - e M 2 , 3 ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελοῦντας, ὡς τὸν ᾽4σιδάτην αὐ- 
τὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. πυργομαχοῦντες δὲ ἐπεὶ 13 
οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν, ὑψηλὴ γὰρ ἦν καὶ 
μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας πολλοὺς καὶ μαχί- 

' uovg ἔχουσα, διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. ὃ 14 
δὲ τοῖχος ἦν ἐπ᾽ ὀκτὼ πλίνϑων γηίνων τὸ εὖρος. ἅμα 

LT - e , , : e * Dd , 

δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο᾽ καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, 

ἐπάταξεν ἔνδοϑεν βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς 
τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" τὸ δὲ λοιπὸν ἐκτοξεύοντες 
ἐποίουν μηδὲ παριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. κεκραγότων 15 
δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐκβοηϑοῦσιν Ἰταμένης μὲν 
3) M p - , 2 / Y c »" ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἔκ Κομανίας δὲ ὁπλῖται 

e e 
᾿Δσσύριοι καὶ Ὑρχάνιονι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως 

16 
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puG90gógo, ὡς ὀγδοήκοντα, καὶ ἄλλον πελτασταὶ εἰς 
ὀκτακοσίους, ἄλλοι δ᾽ ἐκ Παρϑενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ΄ 4πολ- 
λωνίας καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων καὶ ἱππεῖς. 

10 ᾿Ενταῦϑα δὴ ὥρα ἦν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος" 
καὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα ἤλαυνον 
καὶ ἀνδράποδα ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι, οὐ τοῖς 
χρήμασιν ἔτι προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ 
εἴη ἡ ἄφοδος., εἰ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν, 
καὶ οἵ τε πολέμιοι ϑρασύτεροι εἶεν καὶ οἵ στρατιῶται 
ἀϑυμότεροι" νῦν δὲ ἀπῇσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων 

11 μαχούμενοι. ἐπεὶ δὲ ἑώρα Γογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς 
Ἕλληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται καὶ 
αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, βου- 
λόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου" συνεβοήϑει δὲ καὶ Προ- 
κλῆς ἐξ ᾿Δλισάρνης καὶ Τευϑρανίας ὃ ἀπὸ Ζαμαρά- 

18T0v. οἵ δὲ περὶ Ξενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέξοντο 
ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενον 
κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, 
μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάρκασον ποταμόν, τετρωμένοι 

19 ἐγγὺς oí ἡμίσεις. ἐνταῦϑα δὲ ᾿Ζγασίας Στυμφάλιος 
λοχαγὸς τιτρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος 
πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ διασώξονται ἀνδράποδα ὡς 

διακόσια ἔχοντες καὶ πρόβατα ὅσον ϑύματα. 
20 Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ϑυσάμενος ὃ Ξενοφῶν ἐξάγει 

νύκτωρ πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλϑοι 
τῆς Δυδίας, εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι, 

91 ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν. ὁ δὲ ᾿᾽Δσιδάτης ἀκούσας ὅτι πάλιν 

ἐπ’ αὐτὸν τεϑυμένος εἴη ὁ HevogOv καὶ παντὶ τῷ 
στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίξεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρ- 

22 ϑένιον πόλισμα ἐχούσας. ἐνταῦϑα οἵ περὶ Ξενοφῶντα 
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συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ yv- 
ψαῖκα καὶ παῖδας καὶ τοὺς ἵππους καὶ πάντα τὰ ὄντα" 

καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη. ἔπειτα πάλιν ἀφ- 23 
uxvotvtat εἰς Πέργαμον. ἐνταῦϑα τὸν ϑεὸν ἠσπάσατο 
Ξενοφῶν συνέπραττον γὰρ καὶ ot “άκωνες καὶ ot 

λοχαγοὶ καὶ οἵ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ὥστ᾽ 
ἐξαίρετα λαβεῖν καὶ ἵππους καὶ ξεύγη καὶ τἄλλα" ὥστε 
ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. 

ος Ἔν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ 34 
στράτευμα καὶ συμμίξας τῷ ἄλλῳ ᾿Ελληνικῷ ἐπολέμει 
πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαξον. [ἄρχοντες δὲ 50 
οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθομεν. “υδίας 
"Aov(uag, Φρυγίας ᾿Φρτακάμας, Ζ“υκαονίας καὶ Καππα- 
δοχίας Μιϑραδάτης, Κιλικίας Συέννεσις, Φοινίκης καὶ 

᾿ἀραβίας Ζέρνης, Συρίας καὶ ᾿Ζσσυρίας Βέλεσυς, Βα- 

βυλῶνος ῬΡωπάρας, Μηδίας ᾿ρβάκας, Φασιανῶν καὶ 
᾿Εσπεριτῶν Τιρίβαξος" Καρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ 

Χαλδαῖοι καὶ Μάκρωνες καὶ Κόλχοι καὶ Μοσσύνοικοι 
᾿καὶ Κοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι" Παφλαγονίας 
Κορύλας, Βιϑυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Βὐρωπῃ Θρᾳ- 
κῶν Σεύϑης. ἀριϑμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἄνα- 28 
βάσεως καὶ καταβάσεως σταϑμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, 

παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν πεντήκοντα πέντε, στάδια 
τρισμύρια τετρακισχίλια ἑξακόσια πεντήκοντα. χρόνου 
πλῆϑος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως ἐνιαυτὸς καὶ 
τρεῖς μῆνες.] 
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Abrocomas hostis Cyri ad 
Euphratem I. 3. 20., ab eo 
Graeci mercenarii deficiunt ad 
Cyrum I. 4. 3., nec Ciliciae 
portas nec Phoenicen defendit 
Il. 4. 5., comburit naves, ne 
Cyrus Euphratem traiiciat I. 
4. 18., quinto die demum post 
pugnam ad Cunaxa advenit 
cum suis IL. 7. 12. 
Abrozelmes Thrax VII. 6. 43. 
Abydus 1. 1. 9. 
Achaei multi in exercitu VI. 

2. 10. cum Arcadibus ab exer- 
citu se separant ibid. 

Acherusia Chersonesus. Ibi 
Hercules descendit ad Cerbe- 
rum educendum VI. 2. 2. 
Adramyttium VII. 8. 8. 
Aeetae nepos rex Phasiano- 

rum V. 6. 37. 
Aegyptii in exercitu Persa- 

rum 1. 8. 9., hostes Persarum 
11545514, JL. 55. 13. 

Aeneas Stymphalius locha- 
gus perit IV. 7. 13. 

Aenianes sunt in copiis Me- 
nonis Thessali I. 2. 6. Eorum 
saltatio VI. 1. 7. 

Aeolis V. 6. 24. 
Aeschines Acarnan praeest 

cohorti peltastarum Arcadico- 
rum IV. 3. 22., 8. 18. 

Agasias Stymphalius locha- 
gus gravis armaturae IV. 1. 27., 
indicat servilem statum Apol- 
lonidis IIT. 1. 31., rem strenue 
gerit IV. 7. 11., V. 2. 15., ridet 
Lacedaemoniorum regnandi 
aviditatem VI. 1. 30., legatus 
mittitur ad Heracleotas VI. 2.7., 

suadet ne exercitus separetur 
VI. 4. 10., eripit Dexippo mili- 
tem VI. 6. 7., ultro se sistit 
Cleandro ad iudicium VI. 6. 
17., vulneratur dum fortiter pu- 
gnat VII. 8. 19. 

Agesilaus redit ex Asia ad- 
versus Boeotios V. 3. 6. 

Agias Árcas dux cum cae- 
teris ducibus dolo capitur a 
Tissapherne II. 5. 31., obtrun- 
catur II. 6. 1., laudatur II. 6. extr. 

Amazonum. securis IV. 4. 16. 
Amphicrates Atheniensis IV. 

2. 13., 17. 
Anaxibius Spartanae classi 

praefectus Byzantü V. 1. 4. 
VI. 6. 18., à. Pharnabazo cor- 
ruptus spe stipendii facta pel- 
liit Graecos ex Asia Byzan- 
tium VI. 1. 16., VII. 1. 3.: sed 
fidem fallit et Graecos Byzantio 
fraudulenter emittit VIL, 1. 11., 
quorum metu fugit in arcem 
20., 36., decedit Byzantio VII. 
2. 5., Pharnabazo iratus mittit 
Xenophontem ad exercitum ut 
in Asiam traducat 8 

Antandrus VII. 8. 7. 
Apollo cutim detrahit Mar- 

syae I. 2. 8.: ei duces conse- 
crant decimas praedae V. 3. 4.: 
sacra facit Xenophon VII. 8. 3. 
Apollo Delphicus consulitur à 
Xenophonte III. 1. 6. 

Apollonia VII. 8. 18. 
Apollonides Lydus auribus 

pertusis ob ignaviam abigitur 
ab exercitu ΠΙ. 1. 26. 31. 

Arabia I 5. 1, VIL 8. 25. 
Araxes fluvius I. 4. 19. 

4 
“ 
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Arbaces dux in exercitu Àr- 
taxerxis I. 7. 12. Mediae sa- 
irapa VII. 8. 25. 

Arcades multi in exercitu 
VI. 2. 10., eorum saltatio 1. 
11. Arcades et Lacedaemonii 
VI. 1. 30., cum Achaeis se se- 
parant a caeteris VI. 2. 12., 
sed mox suae temeritatis dant 
poenas VI.3.1.— 9. Arcas qui- 
dam temere accusat Xenophon- 
tem VII. 6. 8. 

Archagoras Argivus exsul, 
lochagus IV. 2. 13. 17. : 

Arexio Árcas Parrhasius, ha- 
ruspex VI. 4. 13., 5. 2., 8. 

Argo VI. 9. 1. 
Ariaeus Cyri amicus praeest 

cornu sinistro I. 8. 5., 9. 81., 
fugit interfecto Cyro I. 9. 31., 
II. 1. 3., imperium Persarum 
oblatum non accipit II. 2. 1., 
rationem itineris proponit II. 
2. 11., impetrata venia a rege 
minus curat Graecos II. 4. 9., 
16., cum Tissapherne Graecos 
prodit II. 5. 35. seqq. 

Aristarchus harmosta Lace- 
daemonius Byzanti Cleandri 
successor vendit ad quadrin- 
gentos Graecos VII. 2. 5., 6.: 
corruptus a Pharnabazo prohi- 
bet Graecos a traiectu in Asiam 
VII. 2. 12., 6. 13., 24.: insidia- 
tur ipsi Xenophonti VII. 2. 14., 
8. 9., dehortatur Graecos, ne 
cum Seuthe se coniungant 7. 

Aristeas Chius, centurio levis 
armaturae, vir fortis IV. 1. 28., 
6. 20. 

Aristippus Thessalus a Cyro 
hospite accipit pecuniam et 
quattuor millia railitum contra 
seditiosos cives [. 1. 10., his 
praeficit Menonem II. 6. 28. 
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Aristo Atheniensis legatus 
mittitur ad Sinopenses V. 6. 14. 

Aristonymus Methydriensis 
Arcas lochagus praeest gravi 
armaturae IV. 1. 27., 6. 20.: 
rem strenue gerit IV. 7. 9. 

Armenia. eius satrapa Oron- 
las III. 5. 17.: in ea sunt fon- 
tes Tigridis et Euphratis IV. 
1. 3. eam Centrites ammis di- 
stinguit a Carduchorum regione 
IV. 3. 1., eius montes IV. 3. 
20., eam peragrant Graeci IV. 
4. 1., Armeniae occidentalis 
satrapa Tiribazus IV. 4. 4., 5. 
Armenii milites IV. 3. 4. Ar- 
meniorum pueri vicem pincer- 
narum sustinentIV.5.33. eorum 
equi describuntur IV. 5. 36. 

Artacamas Phrygiae satrapa 
[VIL. 8. 25.]. 

Artagerses praeest sex mil- 
libus equitum in Artaxerxis 
exercitu I. 7. 11., occiditur ab 
ipso Cyro in pugna I. 8. 24. 

Artaozus Cyri amicus II. 4. 
16. 5. 35: 

Artapates eunuchus Cyri fide- 
lissimus IL 6. 11., immoritur 
Cyro I. 8. 28. 

Artaxerxes filius Dari et 
Parysatidis, frater Cyri maior 
I. 1. 1. succedit patri 3., Cy- 
rum. non necat exoratus a 
matre 3., eius frater spurius 
II. 4. 25., vulneratur a Cyro 
in acie T. 8. 26., occisi Cyri 
castra diripit I. 10. 1., metuit 
Graecos victores 6., II. 2. 18., 
8. 1., poscit a Graecis arma 
IL. 1. 8., inducias facit cum 
Graecis IL. 3. 25., necat Grae- 
corum duces II. 6. 1. 

Artimas Lydiae satrapa VII. 
8. 285. 
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Artuchas. 
IV. 3. 4. 

Arystas Arcas, homo vorax 
VII. 8. 93. 

Asidates nobilis et opulen- 
tus Persa oppugnatur a Xeno- 
phonte frustra VII. 8. 9., 15,, 
tandem capitur cum suis 22. 

Aspendii l. 2. 12. 
Assyri VII. 8. 15. 
Athenienses strenue rem ge- 

runt in bellis Persicis III. 2. 
11., furantur pecunias publicas 
IV. 6., 16., eorum opes magnae 
franguntur a Lacedaemoniis 
VII. 1. 27., idem laudat Seu- 
thes VII. 2. 31. et suos cogna- 
tos vocat. eorum thesaurus 
Delphis V. 8. ὅ. 
Babylon I. 4. 11., 5. 5, II. 

4. 12., III. 5. 15., quantum distet 
a loco ubi pugnatum est II. 2. 
6., quantum distet a Cotyoris 
Ponti [V. 5. 4.], ad eam pugna 
inter Cyrum et Artaxerxem ac- 
cidisse dicitur ibid. 

Babylonia regio I. 7. 1,, II. 
2:13. 

Basias Árcas occiditur a Car- 
duchis IV. 1. 18. 

Basias Eleus haruspex VII. 
8. 10. 

Belesys Syriae et Assyriae 
satrapa I. 4. 10., VIL. 8. 25. 

Bio affert pecunias exercitui 
VIL 8. 6. 

Bisanthe VIT. 2. 38., 5. 8. 
Bithyni VI. 2. 17., 12., ad- 

iuvantur a Pharnabazo VI. 4. 
24., horum satrapa erat Phar- 
nabazus [VIL. 8. 25.]. Bithyni 
Thraces VI. 4. 2. 

Boiscus  Thessalus pugil, 
homo ignavus et improbus V. 
8. 23. 

eius mercenarii 

INDEX NOMINVM. 

Byzantium VI. 6. 13., VII. 
2. 27., in eam urbem vi irrum- 
punt Graeci VII. 1. 16., ante 
bellum Peloponnesiacum fuit 
Atheniensium VII. 1. 27. 

Caenae urbs magna Meso- 
potamiae ad Tigrim Il. 4. 28. 

Caici Campus VII. 8. 8. 
CalchedonVII. 1.20.,2.24.,926. 
Calchedonia VI. 6. 38. 
Callimachus Parrhasius Ar- 

cas, lochagus gravis armaturae 
IV. 1. 27. 7. 8., rem strenue 
gerit 7. 10., legatus mittitur 
ad Sinopenses V. 6. 14., ad 
Heracleotas VI. 2. 7.: seditiose 
sibi arrogat imperium Arca- 
dum et Achaeorum VI. 2. 9., 10. 

Calpes portus VI. 2. 13., 17., 
VI. 8. 2., 10., 16., 24., describi- 
tur VLI-A4. $2729 

Cappadocia I. 2. 20., 9. 7., 
VII. 8. 28. À 

Carcasus fl. VII. 8. 18. 
Carduchi liberi, bellicosi, 

montani III. 5. 16., V. 5. 17., 
VII. 8. 25., horum montes pe- 
tunt Graeci ΠῚ. 5. 17., IV. 1. 2., 
frustra eos sibi reconciliare 
student IV. 1. 8., 9., urgent 
agmen extremum Graecorum 
IV. 1. 16; 8. 

Carsus amnis Ciliciae I. 4. 4. 
Castoli Campus 1. 1. 2., 9. 7. 
Caystri Campus urbs I. 2. 11. 
Celaenae urbs magna Phry- 

giae I. 2. 7., ibi erat Cyri prae- 
torium et horti quos perfluit 
Maeander, arcem eius exstruxit 
Xerxes 9. 

Centrites amnis distinguit 
Armeniam a Carduchorum re- 
gione IV. 8. 1., hunc traiiciunt 
Graeci 15. 

Cephisodorus Cephisophon- 
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tis Atheniensis lochagus IV. 
2. 13., occiditur 17. 

Ceramorum Forum urbs in 
finibus Mysiae I. 2. 10. 

Cerasus urbs Graeca et ma- 
ritima in Colchide, Sinopen- 
sium colonia V. 8. 2., 4. 1., qui- 
bus tributum pendebat V. 5.10., 
Cerasuntii V. 7. 13. et saepius. 

Cerberus VI. 2. 2. 
Chaldaei liberi, fortes, mer- 

cenarii; eorum arma IV. 3. 4., 
V. 5. 17., VII. 8. 25. 

Chalus amnis Syriae pisco- . 
sus I. 4. 9. 

Chalybes liberi VII. 8. 25., 
finitimi Armeniae IV. 5. 34, 
qui stipendia merent apud Ti- 
ribazum IV. 4. 18., occurrunt 
Graecis IV. 6. 5., eorum fines 
peragrant Graeci IV. 1. 15., 
iterum in eorum regionem per- 
veniunt V. 5. 1., laudantur ob 
fortitudinem et eorum arma 
describuntur IV. 7. 15., Mos- 
Synoecorum imperio parentes 
V. 5. dL 

Charmanda urbs magna ad 
Euphratem I. 5. 10. 

Charminus Laco legatus Thi- 
bronis VII. 6. 1., defendit Xe- 
nophontem VII. 6. 39., 7.15. etc. 

Chersonesus e regione Abydi 
I 1. 9., 3. 4., II. 6. 2., 24. re- 
gio amoena et fertilis V. 6. 25. 
VII. 1. 13. vide Acherusia. 

Chirisophus Lacedaemonius 
navibus Issos adducit septin- 
gentos milites gravis armatu- 
rae I. 4. 3., mittitur ad Ariaeum 
II. 1, 5, laudat Xenophontem 
III. 1. 45., hortatur duces III. 
2. 92., cur semel a Xenophonte 
sit vituperatus IV. 6. 3., per- 
stringit Athenienses 10., Tra- 
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pezunte ad Anaxibium mittitur 
ad naves afferendas V. 1. 4., 
sed Sinopen redit cum una 
triremi VI. 1. 16., imperium 
totius exercitus in eum con- 
fertur 32., sed mox eo priva- 
tur VI. 2. 12,, in Calpes por- 
tum pervenit VI. 3. 10., medi- 
camento sumpto perit VI. 4. 11. 

Chrysopolis propinqua Cal- 
chedoni VI. 6. 38., VI. 3. 16. 

Cilicia aditu difficilis I. 2. 
21., eius situs et natura 22., 
portae eius I. 4. 4. III. 1. 10. 

Cleaenetus perit cum aliis 
Nr dew. 

Cleagorae pictura VIT. 8. 1. 
Cleander harmosta Byzantii 

VI. 2. 18., VI. 4. 18., venit in 
Calpes potum VI. 6. 5., hospi- 
tium init cum Xenophonte VI. 
6. 85., VIL 1. 8., imperium 
exercitus oblatum non recipit 
religione impeditus VI. 6. 36. 

Cleanor Arcas natu maximus 
dux secundum Clearchum II. 
1. 10., Orehomenius, invehitur 
in AÁriaeum II. 5. 39., suffici- 
tur in locum Agiae Arcadis 
III. 1. 47., hortatur duces ad 
perfidiam Persarum ulciscen- 
dam IIL 2. 4, praeest Arca- 
dibus gravis armaturae IV. 8. 
18., Arcadem rogat Xenophon 
ut sacra faciat VI. 4. 22., Clea- 
nor simpliciter nominatus cum 
Phrynisco contendit ire mili- 
tatum apud Seuthen VII. 2. 2., 
parti militum praeest VII. 3. 
46., honorifice sentit de Xeno- 
phonte VII. 5. 10. 

Clearetus lochagus temere 
perit V. 7. 14.—106. 

Clearchus exsul Lacedaemo- 
nius comparat copias pecunia 
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quam a Cyro acceperat E. 1. 
9., 3. 3. IL. 6. 4,, venit ad Cy- 
rum Celaenas cum mille mili- 
tibus gravis armaturae, octin- 
gentis peltastis 'Thracibus et 
ducentis Cretensibus sagittariis 
I. 2. 9., praeest cornu sinistro 
I. 2. 15., saxis petitur ab exer- 
citu 1, 3. 1., sedat milites I. 
3. 3., 9., ἃ Menonis militibus 
saxis petitur I. 5. 12., praeest 
cornu dextro in pugna I. 8. 4., 
minus auscultat Cyro I. 8. 13., 
Cyro tesseram refert Graeco- 
rum I. 8. 16., eum maximi fecit 
Cyrus I. 1. 9., 6. 5., et suum 
consilium de bello regi infe- 
rendo cum eo communicavit 
ΠῚ. 1. 10., laudatur ut bonus 
imperator Il. 3. 11., 6. 8., col- 
loquitur cum Tissapherne de 
metu insidiarum II. 5. 3.—15.: 
dolo capitur a Tissapherme II. 
5. 31., trucidatur 11. 6. 1., eius 
vita et mores describuntur ibd., 
commemoratur V. 6. 24. 

Cleonymus Laco, vir fortis, 
interficitur a CarduchisIV.1.18. 

Coeratades Thebanus artem 
imperatoriam profitetur et vult 
praeesse Graecis VIT. 1. 33., 
hoc conatu desistere cogitur 40. 

Coeti [VII. 8. 25.1.0. Nomen 
corruptum ex Τάοχοι. 

Colchi resistunt Graecis IV. 
8. 9., sed fugantur 18., Graeci 
ibi vescuntur melle insaniam 
inferente 20., illorum legati 
lapidantur V. 7. 2., sunt liberi 
VIL. 8. 25. Colchis IV. 8. 23. 

Colossae urbs opulenta et 
magna Phrygiae maioris I. 2. 6. 

Comania VII. 8. 15. 
Corsote, urbs deserta ad 

Mascam amnem I. 5. 4. 

INDEX NOMINVM. 

Corylas, satrapa Paphlago- 
niae [VII. 8. 25.], V. 56. 12., 22, 
6. 11., foedus facit cum Grae- 
cis VI. 1. 2. 

Cotyora, urbs Graeca, Sino- 
pensium colonia in regione 
Tibarenorum ad Pontum Euxi- 
num V. 5. 8., 4. De Cotyori- 
tis queritur Xenophon V. 5. 
19. seqq. 

Cretenses sagittarii I. 2. 9., 
eorum arcus III 8. 7., 15. 
eorum opera multum prodest 
IV. 2. 28. V. 3. 29., cursus cer- 
lamine excellunt IV. 8. 27. 

Ctesias medicus curat Arta- 
xerxem vulneratum 1. 8. 26. 
laudatur eius testimonium 27. 

Cydnus amnis Tarsum me- 
diam interfluens 1. 2. 23. 

Cyniscus VII. 1. 13. 
Cyrus Artaxerxis frater con- 

stituitur à Dario patre satrapa 
I. 1. 2., 9. 7., mortuo patre ab Ar- 
taxerxe calumnia Tissaphernis 
coniicitur in vincula I. 1. 3., sed 
mox precibus matris liberatus 
remittitur in satrapiam. Inde 
bellum parat clam 6., clemens 
erga Xeniam et Pasionem I. 
4. 8., liberalis erga Silanum 
IL. 7. 18., nudo capite proelium 
committit I. 8. 6., occidit Ar- 
tagersem in acie 24., vulnerat 
Artaxerxem 26., interficitur 27., 
mutilatur corpus eius 1. 10. 1., 
eius encomium 1. 9. Cyrus 
maior 1. 9. 1. 

Cytonium VII. 8. 8. 
Cyzicus urbs Mysiae ad Pre- 

pontidem VII. 2. 5. 
Damaratus Lacedaemonius 

IL 1.8, VIL SEA 
Daphnagoras VII. 8. 9. 
Dardas amnis I. 4. 10. 
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Dareus pater Artaxerxis et 
Oyrb D 1. 1, 7. 9. 

Delpbi III. 1. 5., VI. 1. 22. 
Delphico in templo Apollinis 
^or thesaurum Athenienses 

315. D. 
Delta Thraciae VII. 1.33., 5.1. 
Democrates Temenites, homo 

diligens et certus IV. 4. 15. 
Dercylidas bellum gerit cum 

Pharnabazo V. 6. 24. 
Dernes satrapa Phoenices et 

Arabiae [VII. 8. 25.]. 
Dexippus Laconicus 

oecus, nave a Trapezuntiis ac- 
cepta fugit V. 1. 15., VI. 6. 
5., calumniatur Xenophontem 
apud Anaxibium VI. 1.32., 6. 15., 
accusat exercitum apud Clean- 
drum VI. 6. 9., et ipse accu- 
satur ab ÀÁgasia 22., occiditur 
in Thracia a Nicandro Spar- 
tano V. 1. 15. 

Dianae ara I. 6. 7., Dianae 
vovent Athenienses ante pu- 
gnam Marathoniam tot capras 
quot hostes interüicerent III. 2. 

.12. Dianae partem manubia- 
rum consecrant duces Graeco- 
rum V. 3. 4., ei fanum, lucum 
et sacra instituit Xenophon V. 
8. 9. 

Dolopes I. 2. 6. 
Dracontius Spartiates exsul 

ob homicidium praeest certa- 
minibus cursus 1V. 8. 25., mit- 
titur ad Cleandrum deprecandi 
gratia Vl. 6. 80. 

Drila V. 2. 1., oppidum 
eorum a Graecis expugnatur 
et crematur V. 2. 3.—27. 

Ecbatana II. 4. 25., III. 5. 15. 
Enyalius 1. 8. 18., V. 2. 14. 
Ephesus I. 4. 2., II. 2. 6. 

139894 12, 'VL 1. 23. 

peri-. 
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Episthenes Amphipolitanus 
praeest peltastis 1. 10. 7., ei 
commitüt Xenophon puerum 
custodiendum IV. 6. 1., quem 
domum secum abducit 3. idem 
esse videtur 

Episthenes Olynthius, pue- 
rorum amator formosorum VII, 
4. 1. 

Epyaxa Syennesis regis Ci- 
licum coniux I. 2. 12. seqq. 

Eteonicus claudit portas By- 
zantii VIL. 1. 12., fugit 20. 

Euclides, Phhasius Cleago- 
rae pictoris filius, haruspex 
AU 8211 

Euphrates I. 3. 20., eius lati- 
tudo L 4. 11., Cyrus cum copiis 
lransiit 17., 18., eundem Graeci 
non procul a fontibus traiiciunt 
IV.-3552. 

Eurylochus Lusiates protegit 
Xenophontem clypeo IV. 2. 21., 
rem strenue gerit IV. 7. 11., 
12., legatus mittitur ad Ana- 
xibium VII. 1. 32., censet de 
stipendio Seuthae extorquendo 
idem quod Xenophon VII. 6. 40. 

Eurymachus Dardanus V. 6. 
21. 

Ganos VII. 5. 8. 
Gaulites exsul Samius Cyro 

fidelis I. 7. 5. 
Glus fius Tami IL 1. 3, 

verbis Cyri promittit Graecis 
praemia I. 4. 16., iussu Cyri 
plaustra trahit e locis palu- 
stribus I. 5. 7., mortem Cyri 
nunciat Graecis II. 1. 3., ob- 
servat Graecos II. 4. 24. 

Gnesippus, lochagus Athe- 
niensis, facete petit munus ἃ 
Seuthe VII. 3. 28. 

Gobryas, dux copiarum Ar- 
laxerxis I. 7. 12. 
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Gongylus Eretriensis VII. 8. 
8. 17. 

Gorgias Leontinus, eius Pro- 
xenus auditor fuit II. 6. 16. 

Gorgio, frater Gongyli VII. 
8. 8. 

Graeci quot ascenderint cum 
Cyro I. 2. 9., 7. 10.:: nolunt 
contra Artaxerxem ascendere 
I. 3. 1., 4. 12,, vincunt et fu- 
gant barbaros I. 8. 21., 10. 11., 
redeunt in castra sua I. 10. 17., 
mortem Cyri aegre ferunt II. 
1. 4, redeunt ad Ariaeum II. 
2. 8., non uno loco cum Ariaeo 
castra ponunt 11. 4. 1., per- 
veniunt ad Zapatam amnem, 
ubi eorum duces dolo Tissa- 
phernis capti interficiuntur 11. 
5. 31., eorum animos excitat 
Xenophon IIL 1. 15., iter fa- 
ciunt pugnantes III. 3. 7., fu- 
gant Persas III. 4. 15., pellunt 
Persas de colle 25., 44., iter mo- 
lestissimum faciunt per montes 
Carduchorum, quibuscum per 
septem dies continuo pugnare 
coguntur IV. 3. 2., vadunt per 
Armeniam IV. 4. 1., vexati 
nive et frigore IV. 5. 3., su- 
perant Chalybes, Taochos et 
Phasianos IV. 6. 24., pergunt 
per Scythinorum fines IV. 7. 
18., cum Macronibus foedus 
faciunt IV. 8. 7., vincunt Col- 
chos IV. 8. 19., perveniunt 
Trapezunta IV. 8. 22., aggre- 
diuntur Drilas V. 2. 1., Mos- 
synoecorum metropolin expu- 
gnant V. 4. 26., Cotyoris na- 
vigant Sinopen VI. 1. 14. inde 
Heracleam Ponti VI. 2. 2; 
seditione orta exercitus tiri- 
fariam dividitur VI. 2. 16., sed 
mox rursus se coniungunt VI. 

INDEX NOMINVM 

4. 1., Bithynos acie vincunt 
VI. 5. 31., perveniunt Chryso- 
polin VI. extr., traiiciunt By- 
zantium VII. 1. 7., apud Seu- * 
then stipendia merent et vin- 
cunt Thraces VII. 3. 14., tandem 
coniungunt se cum 'Thibronis 
exercitu VII. 8. 24. 

Gymnias urbs magna in re- 
gione Scythinorum IV. 7. 19. 

Halisarne VII. 8. 17. 
Halys amnis Paphlagoniae 

V. 6.9. VE 2 € 
Harmeme VI. 1. 15., 17. 
Harpasus fl. IV. 7. 18. 
Hecatonymus, legatus Sino- 

pensium V. 5. 7., 24., 6. 3. 
Hegesander dux cohortis Ar- 

cadum VI. 3. 5. 
Hellas Gongyli Eretriensis 

uxor VII. 8. 8. 
Hellespontus I. 1. 9. 
Heraclea, urbs Ponti Graeca, 

Megarensium colonia in Ma- 
riandynorum regione VI. 2. 1., 
quantum distet a Byzantio VI. 
4. 9., multae ibi appellunt na- 
ves V. 6. 10. VI. 1. 33., et saepe. 
Heracleotae V. 6. 19., VI. 2. 
17., 18. ete. 

Heracleotis VI. 2. 19. 
Heraclides Maronites horta- 

tur convivas ut Seuthae dent 
munera VII. 3. 15., mittitur 
ut praedam vendat VII. 4. 2., 
5. 5., calumniatur Xenophon- 
tem 6., VIL. 6. 5., Graecus di- 
citur VII. 6. 41. homo pecu- 
niae cupidus VII. 7. 35., 41. 

Herculi viae duci sacra fiunt 
IV. 8. 24., VI. 2. 15. ubi de- 
scenderit ad Cerberum edu- 
cendum VI. 2. 2. H. dux VI. 
5. 24., 95. 

Hesperitae [VII. 8. 25.]. 
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Hieronymus Eleus, Proxeni 
lochagorum natu maximus III. 
1. 34., VI. 4. 10.: legatus mit- 
titur ad Anaxibium VII. 1. 32. 
Hieronymus Euodeus (n. gen- 

tile corruptum) vulneratur VII. 
4. 18. 

Hyrcanii VII. 8. 15. 
lasonium litus. ibi Argo ap- 

pulit [VI. 2. 1.]. 
Iconium urbs Phrygiae ex- 

trema 1, 2. 19. 
Ida VII. 8. 7. 
Ionia L 4. 13., IL 1. 3., 2.. 

6s LL 5. 15. 
lonieae urbes deficiunt ἃ 

Tissapherne ad Cyrum I. 1. 6. 
ims ἢ, V. 6. 9. 
1551. urbs Ciliciae maritima 

magna et opulenta I. 2. 24., 4. 1. 
Isthmus Il. 6. 3. 
Itamenes opem fert Asidatae 

NIE 8. 15. 
Iuppiter IIL 4. 12., hospita- 

lis III. 2. 4., servator III. 2. 9. 
IV. 8. 44. VI. 5. 25., rex: huic 
sacra facit Xenophon de impe- 
rio oblato recipiendo VI. 1. 22., 
conf. VI. 6. exir., Milichius VII. 
8. 4. 
Lacedaemon V. 3. 11. 
Lacedaemonii II. 6. 2., horum 

homoei in pueritia furari dis- 
cunt, sed in furto deprehensi 
virgis caeduntur IV. 6. 15., con- 
tendunt cum Atheniensibus de 
principatu VI. 1. 27., quem 
consecuti sunt VI. 6. 12., quae 
loca ipsorum imperio subiecta 
fuerint VII. 1. 28. 

Laconicus gladius IV. 7. 16. 
Lampsacus VII. 8. 1., 6. 
Larissa urbs magna, sed de- 

serta, ad Tigrim 1II. 4. 
Leon Thurius V. 1. 2. 
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Lotophagi IIT. 2. 95. 
Lycaea ludi Arcadum I. 2. 10. 
Lycaonia vastatur & Cyro I. 

2. 19., satrapa eius est Mithra- 
dates [VII.8.25.], Lycaones non 
parent regi Persarum 111. 2. 23. 
Lyceum VII. 8. 1. 
Lycius Polystrati fius Athe- 

niensis praeest equitatui ΠῚ. 
3. 90., IV. 8. 22., 25., 7. 24. 

Lycius Syracusanus eques 
speculatum mittitur a Clearcho 
I. 10. 14. 

Lyco Achaeus adversatur 
Xenophontüi V. 6. 27., refert ad 
exercitum ut pecuniam poscant 
Heraeleotas VI. 2. 4., legatus 
hane ob caussam Heracleam 
mittitur 7. auctor seditionis 9. 

Lycus fl. VI. 2. 8. 
Lydia I. 2. 5., 9. 7., III. 5. 15. 
Macrones IV. 8. 1., V. 5.18, 

suis legibus utuntur VII. 8. 25. 
Maeander ἢ, I. 2. 5., 6. 
Maesades pater Seuthae rex 

Thraciae VII. 2. 32., 5. 1. 
Magnetes. eorum saltatio VI. 

ax. 
Mantinenses. eorum saltatio 

MI dat E 
Mardi IV. 3. 4. 
Mariandyni . horum in re- 

gione sita fuit Heraclea VI. 9. 1. 
Marsyas amnis exiguus, ori- 

ens non procul Celaenis influit 
in Maeandrum: hic Apollo di- 
citur cutim detraxisse Marsyae 
I. 2. 8. 

Mascas amnis Mesopotamiae 
influens in Euphratem I. 5. 4. 
Medea regis Medorum uxor 

IH. 11. 
Media. per hanc redeunt 

Graeci IL. 4..97.,» IHL...5.. 155 
Medorum feminae pulcrae et 
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magnae laudantur III. 2. 25., 
eorum imperio potiuntur Per- 
sae vi III. 4. 8., 11. 

Mediae murus 1.7. 15., II. 4. 12. 
Medocus rex Odrysarum VII. 

9. 82., 8. 16., 7. 3., 11. 
Medosades mittitur a Seuthe 

ad Xenophontem VII. 1. 5., 2. 
10, 94. 71:5, 41 
Megabyzus Dianae Ephesiae 

aedituus V. 3. 6. 
Megaphernes Persa φοινι- 

κιστής regius occiditur a Cyro 
L 9. 20. 

Megarensium colonia Hera- 
clea VI. 2. 1. 

Melanditae gens "Thraciae 
VII. 2. 82. 
M populus Thra- 

ciae VII. ὅ. 
«Meno Thcssalus ducit Colos- 

sas ad Cyrum mille pedites 
gravis armaturae et quingentos 
cetratos I. 2. 6., mittitur a Cyro 
in Ciliciam 20., eius duae co- 
hortes pereunt 25., primus cum 
suis transit Euphratem I. 4. 
13., eius milites iniuria affi- 
ciunt Clearchum et huius mi- 
lites I. 5. 11., cornu sinistro 
Graecorum praeest I. 7. 1., 8. 
4., hospes Ariaei II. 1. 5., re- 
manet apud Ariaeum 11. 2. 1., 
suspectus est ob proditionem 
II. 5. 28., capitur à Tissapherne 
31., misere trucidatur Il. 6. 29. 
eius mores pessimi II. 6. 21. 

Mespila urbs olim Medorum 
capta a Persis ΠῚ. 4. 10.—12. 

Midas capit Satyrum I. 9. 13. 
Milesia Cyri pellex fugit ad 

Graecos I. 10. 8. 
Miletus obsidetur I. 1. 7., 11., 

4. 9., cur non defecerit ad Cy- 
rum lI. 9. 9. 

INDEX NOMINVM. 

Miltocythes Thrax cum suis 
transfugit ad regem II. 2. 7. 

Mithradates Cyri amicus II. 
5. 35., IIL 3. 2., 4., adoritur 
Graecos abeuntes ΠῚ, 8. 6., 
iterum adoritur III. 4. 2., 8., 
satrapa Lycaoniae et Cappa- 
dociae dicitur T 8. 265.]. 

Mossynoeci V. 4. 2., eorum 
acies et armatura V. 4. 11, 
mors 32., eorum rex V. 4. 26., 
V. 5b. 1., non parent Persis 
[VII. 8. 25.]. 
Myriandus urbs et emporium 

& Phoenicibus habitatum ad 
mare mediterraneum 1. 4. 6. 

Mysia VIL. 8. 7., 8., 20. 
.Mysi populantur Cyri satra- 

piam I. 6. 7., bellum gerit Cy- 
rus cum eis I. 9. 14., non pa- 
rent regi Persarum II. 5. 13., 
1H. 2;:28; 29 

Mysus quidam saltat VI. 1. 
9., 12., alius insidias simulat 
MX. 32.25. 

Nausichdes VII. 8. 6. — 
Neo ÁAsinaeus vicem absen- 

lis Ohirisophi imperatoris ge- 
rebat V.3.4., V.6.36., calumnia- 
tur Xenophontem V. 7. 1., mali- 
tiose suadet eidem ut seorsum 
iter faciat VI. 2. 13., succedit 
in locum Chirisophi vita de- 
functi VI. 4. 11., temere edu- 
cit nonnullos praedatum VI. 
4. 93., ad castra tuenda relin- 
quitur VI. 5. 4., affectat im- 
perium totius exercitus VII. 2. 
2., dissidet ἃ ceteris VII. 2. 
17., 99., 3. 9. 

Neontichos VII. 5. 8. 
Nicander Laco occidit De- 

xippum V. 1. 15. 
Nicarchus Arcas lochagus 

vulneratus nunciat calamita- 

1 $ 

ἢ 
δ 
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2. tem ducum II. 5. 33., cum 
viginti hominibus transfugit 
ad Persas III. 3. 5. 
Nicomachus Oetaeus praeest 

peltastis IV. 6. 20. 
Odrysae VII. 2. 32., 3. 16., 

4. 91., 5. 15. Odryses quidam 
nobilis VII. 7. 1. 

Odryses antiquus, cuius filius 
Teres VII. 5. 1. 

Olympia V. 3. 7., 11. 
Olynthii I. 2. 6. 
Ophrynium VII. 8. 5. 
Opis urbs magna ad Physeum . 

amnem II. 4. 28. 
Orontàs Persa generis regii, 

insidias struit Cyro I. 6. 1. I. 
9. 29. mortis damnatur I. 6. 10. 

Orontas gener regis II. 4. 8. 
III. 4. 13., comitatur Graecos 
redeuntes II. 4. 9., 5. 40., sa- 
trapa Armeniae III. 5. 17., IV. 
3. 4. 
Paphlagonia describitur V. 

6. 6. seq. Corylas est eius sa- 
irapa V. 5.12., VI. 1. 2., (VII. 
8. 25.]. Paphlagonicae galeae 
'V. 2. 22., 4. 13. Paphlagonum 
legati VI. 1. 2., 6., 22. 

arium VII. 92. 7., 25., 8. 20. 
Pariam VII. 3. 16. 

Parthenium VII. 8. 15., 21. 
Parthenius fl. V. 6. 9., VI. 2. 1. 
Parysatis, uxor Dari, mater 

Artaxerxis et Cyril. 1. 1., 7. 9., 
Cyrum magis amat quam Ar- 
taxerxem l. 1. 4. eius praedia 
in Syria I. 4. 9., in Media II. 
4. 2T. 

Pasio Megarensis  pracest 
sexcentis I. 2. 3., a quibus de- 
sertus I. 3. 7., fugit domum 
LT 
: Pategyas Persa Cyri amicus 
I8 1. 

Peloponnesi I. 1. 6. VI. 
10. (Arcades et Achaei). 

Peltae I. 2. 10. 
Pergamus VII. 8. 8., 23. 
Perinthus II. 6. 2., VII. 2. 8., 

11, 28., 4. 2., 6. 24. 
Persae. horum feminae lau- 

dantur ob formam III. 2. 25., 
fundae IIT. 3. 16., arcus magni 

- III. 4. 17., IV. 4. 16. equitatus 
nocte est inutilis III. 4. 35., 
saltatio VI. 1. 10. Persae Me- 
dos subigunt IIT. 4. 8., 11. 
Phalinus Graecus Tissapherni 

carus II. 1. 7., artem certandi 
armis et tacticen profitebatur 
1014., a rege et '"lissapherne 
ad Graeces mittitur ibd., ne- 
gat Graecos invito rege salvos 
redire posse IT. 1. 18. 

Pharnabazus Bithyniae sa- 
irapa [VII. 8. 25.], Phrygiae VI. 
4. 94., δ. 30., V. 6. 24., eius equi- 
tes clade afficiunt Graecos pa- 
lantes VI. 4. 24., praemiis et 
pollicitationibus sollicitat Ana- 
xibium ut Cyrianis liberetAsiam 
]II. 1. 2., similiter postea Ari- 
starchum VII. 2. 7. 

Phasis fluvius IV. 6. 4. V. 
δἔιδο AT DET S NET 

Phasiani IV. 6. 5., V. 6. 86. 
referuntur ad satrapiam Tiri- 
bazi VII. 8. 25. 

Philesius Achaeus suffieitur 
in locum Menonis III. 1. 47., 
idem et Sophaenetus dicuntur 
natu maximi duces V. 3. 1, 
adversatur Xenophonti V. 6. 
27. damnatur repetundarum 
V. 8. 1., legatus mittitur ad 
Anaxibium VII. 1. 32. VII. 2. 1. 
V. Phryniscus. 

Philoxenus Pellenensis rem 
fortiter gerit V. 2. 15. 
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Phocais Cyri pellex prudens 
et pulera capitur in castris I. 
10. 2. 
Phoenice I. 4. 5., 7. 12. VIL 

8. 25. Phoenices I. 4. 6. 
Pholoé V, 3. 10. 
Phrasias Atheniensis VI. 5.11. 
Phrygia regio Asiae minoris 

L 2. 6, V. 6. 24,, VII. 8. 25. 
Phr. magna I. 9. 7. 

Phryniscus Achaeus VII. 2. 1., 
strategus VII. 2. 29., 5. 4. (ubi 
al. Philesius), negat se sine 
Xenophonte militaturum esse 
VII. 5. 10. 

Physeus amnis Assyriae qui 
in Tigrim influit II. 4. 25. 

Pigres Car Cyri interpres I. 
9. 17., 5. 1.,. 8. 12. 

Pisidae. hos bello se petere 
simulabat Cyrus I. 1. 11., 2. 1,, 
cum iis olim bellum gesserat 
I. 9. 14., hostes erant regi Per- 
Bgarum 1l. 5. 18, HI. 2.28. 

Polus nauarchus succedit 
Anaxibio VII. 2. 5. 

Polybotes Atheniensis IV. 5. 
24. 

Polyerates Atheniensis 1lo- 
chagus occupat vicum Arme- 
niae IV. 5. 24., mittitur ad 
naves conquirendas V. 1. 16., 
cum Xenophonte it ad Seuthen 
VII. 2. 17., 29. subornatus ab 
Xenophonte in Heraclidem in- 
vehitur VII. 6. 41. 

Polynieus legatus Thibronis 
VII. 6. 1., 39., 43., VII. 7. 13., 56. 

Ponlus; V. 1. 15., 6. 15., 16., 
7. 7. VI. 2. 4,, 5. 20. Eux. IV. 
8. 22. 

Procles a Damarato Lacedae- 
monio ortus, Teuthraniae prae- 
fectus II. 1. 3., 2. 1, VIL 8. 17. 

Proxenus Thebanus Boeotus 

INDEX NOMINVM. 

. 13 

amicus Cyri, cuius consilio mi- 
lites conscribit adversus Pisi- 
das L 1. 11., ducit ad Cyrum 
mille quingentos gravis et quin- 
gentos levis armaturae I. 9. 8... 
studet Clearchi et Menonis 
rixas componere L 5. 14., in- 

| 
^j 

pe^ calme τ 

vitat Xenophontem et commen- 
dat Cyro IIL. 1. 4., 8., respon- 

. det legatis regis de armis tra- 
dendis IL. 1. 10., captus dolo 
& Tissapherne 1]. 5. 31., tru- 
cidatur II. 6. 1., eius mores 
describuntur I. 8. 4. LI. 10. 5. 
II. 6. 16. III. 4, 15. V. 398 

Psarus fluvius Ciliciae I. 4. 1. - 
Pylae Ciliciae et Syriae I. 4, 4. 
Pylae Babyloniae ad Euphra- 

lem I. 5. 5. 
PES. 

Pyramus amnis Ciliciael.4.1. 
Pyrrhias Arcas VI. 5. 11. 
Pythagoras Lacedaemonius, 

praefectus classi quam Lace- 
daemonii Cyro miserunt auxilio | 
1. 4. 2; 

EBhathines missus à Pharna- | 
bazo cum copiis contra Grae- 
cos VI. 5. 7. 

"isis 

Rhodi laudantur ut boni 
funditores III. 3. 16., 4. 15., 
Rhodius quidam promittit pon- 
tem ex utribus inflatis III. 5. 8. 

Rhoparas satrapa Babyloniae 
[VII. 8. 25.]. 

Salmydessus VII. 5. 12. 
Samolas Achaeus mittitur 

-« ----.;-,“Ὑ““ὦ»-ὄ 

legatus ad Sinopenses de na- 
vibus V. 6. 14., praeest ducentis 
hominibus subsidiariis VI. 5. 11. 

Sardibus proficiscitur Cyrus | 
contra fratrem T. 2. 2, seq. huc 
venit Xenophon arcessitus a . 
Proxeno IIl. 1. 8. 

Satyrus capitur a Mida I. 2. 

i 

[ 

n 
, 
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Seilus prope  Olympiam. 
Hanc Lacedaemonii exstructam 
Ὃς οὐδ exsuli dederunt V. 

* dcytheni IV. 7. 18. 
Selinus amnis templum Dia- 

nae Ephesiae praeterfluens: it. 
IE PHlepbnnosi prope Olym- 
piam, ad quem Xenophon ex- 
struit templum et lucum Dia- 
nae V. 8. 8. seq. 

Selybria VII. 2. 58., 5. 15. 
Seuthes Thraciae rex invitat 

Graecos ad stipendia facienda 
VIL. 1. 5., 2. 10., sortem patris 
narrat VII. 2. 32., Aihenienses 
vocat cognatos suos 31., Grae-- 
corum duces vocat ad coenam 
VII. 8. 15., incendit vicos ho- 
stium VII. 4. 1., captivos iaculo 
configit 6., conatur corrumpere 
duces VII. 5. 2., 9., fit alienus 
ὃ Xenophonte VII. 5. 7., 16., 
agii cum Lacedaemoniorum 
legatis de remittendis Graecis 
VII. 6. 3., Xenophontem tan- 
tum ob studium erga milites 

. accusare potest VII. 6. 3., 39., 
tandem oratione Xenophontis 
commovetur ut reliquum sti- 
pendium solvat militibus VII. 
1. 55., promissa Xenophonti 
non praestat VII. 5. 8., 6. 18., 
ἡ. 39., conatur retinere Xeno- 
phontem VII. 6. 43., 7. 50. 8 
Xenophonte admonitus tandem 
promissa solvit VII. 7. 55. 

Silanus Ambraciota haruspex 
accipit decem talenta a Cyro 
I 7. 18., V. 6. 18., divulgat 
arcanum Xenophontis V. 6, 17., 
20., minitantur milites ei, si 
solus domum abire audeat 34., 
sed Heraclea nave conducta 
clam domum aufugit VI. 4. 13. 
Xenophontis Anabasis 

.* 

; rec. A, Hug. 
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Silanus Macistius signum dat 
tuba VII. 4. 16. 

Sinope urbs Graeca mari- 
tima Ponti Euxini in Paphla- 
gonia, Milesiorum colonia VI. 
1. 15, legatus huius civitatis 
superbe loquitur cum Graecis 
V. 5. 8. Sinopenses mercato- 
res V. 6. 19. 

Sitalcas VI. 1. 6. 
Sittace, urbs Babyloniae ma- 

gna ad Tigrim II. 4. 13. 
Smicres dux cohortis Arca- 

dum perit cum suis VI. 8. 4., 5. 
Socrates Achaeus Cyri hospes 

conscribit milites I. 1. 11., du- 
cit ad Cyrum Sardes quingen- 
ios milites gravis armaturae 
I. 2. 8., dolo captus a Tissa- 
pherne IT. 5. 31., trucidatur II. 
6. 1.,, laudatur 11. 6. 30. 

Socrates Atheniensis inter- 
rogatus a Xenophonte de iti- 
nere ad Cyrum quid respon- 
derit IIL. 1. 5., 6. 

Sol deus, cui equos nutriunt 
et immolant Armenii IV. 5. 35. 

Soli urbs maritima Ciliciae 
I. 2. 24. 

1Sophaenetus Arcas ducit ad 
Cyrum Celaenas mille pedites 
gravis armaturae I. 2. 9. 

Sophaenetus | Stymphalius 
hospes Cyri I. 1. 11., cum mille 
peditibus gravis armaturae ve- 
nitSardes ad CyrumI. 2.3., foras 
prodit ad Ariaeum Il. B. 9T; 
relinquitur ad castra tutanda 
IV. 4. 19., natu maximus du- 
cum V. 3. 1. VI. 5. 13., sed ibi 
sine cognomine patriae. damna- 
tur muneris neglecti V. 8. 1. 

Sosis Syracusanus venit ad 
Cyrum cum mille peditibus 
gravis armaturae I. 2. 9 

17 
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Soteridas Sicyonius homo 
ineptus et iniquus erga Xeno- 
phontem III. 4. 47. 

Sparta II. 6. 2. 
Spithridates a Pharnabazo 

mittitur adversus Graecos VI. 
δ 7: 

Stratocles Cretensis praeest 
sagittariis CretensibusIV. 2. 29. 

Susa 11. 4. 25. eorum situs 
IIT. 5. 15. 

Syennesis Cilicium rex I. 2. 
19., custodit aditum Ciliciae 
I. 2. 21., 4. 41., se tradit Cyro 
permotus ab uxore I. 2. 26., 
adiuvat Cyrum pecunia et do- 
natur ab eo I. 2. 27. 

Syria I. 4. 6., 19. Syriae por- 
tae I. 4. 4., 5. Syri colunt pisces 
maiores et columbas ut deos 
D 4. 9: 

Tamos Aegyptius praeest na- 
vibus Spartanorum et Cyri 1. 
2. 91., cum classe Cyri obsidet 
Miletum I. 4. 2. eius filius Glus 
Hist: 8. 

Taochi stipendia  merent 
apud Tiribazum IV. 4. 18., re- 
sistunt Graecis IV. 6. 5., horum 
castellum expugnant Graeci IV, 
7. 2., non parent regi Persa- 
rum V. 5. 1795: 

Tarsus urbs Ciliciae magna 
et opulenta, per quam fluit 
Cydnus amnis I. 2. 23., diri- 
pitur a Menonis militibus I. 
2. 206. 

Teleboas amnis exiguus Ar- 
meniae occidentalis IV. 4. 8. 

Teres, unus e maioribus Seu- 
thae VII. 2. 22., Odrysae filius 
b. 1. 

Teuthrania IL. 1. 3., VIT. 8. 17. 
Thapsacus urbs Syriae ad 

Euphratem. Hic transit Cyrus 

INDEX NOMINVM. 

Euphratem I. 4. 11. Thapsa- 
ceni I. 4. 18. 

Tharypas amasius Menonis 
II. 6. 28. 

Thebes campus VII. 8. 7. 
Theches mons, unde Graeci 

Pontum Euxin. despexerunt IV. 
7. 91. 

Theogenes Locrensis locha- 
gus vulneratur VII. 4. 18. 
Theopompus Atheniensis II. 

1,712; 
Thermodon fluvius Paphla- 

goniae in Pontum Euxinum in- 
fluens V. 6. 9., VI. 2. 1. 

Thessalia I. 1. 10. 
Thibro arcessit Cyrianos con- 

tra Tissaphernem VII. 6. 1., 7., 
tradito exercitu bellum gerit 
contra Tissaphernem et Pharna- 
bazum VII. 8. 24. Xenophonti 
insidiari dicitur VII. 6. 43. 

Thoana urbs I. 2. 20. 
Thorax Boeotius adversatur 

Xenophonti V. 6. 19., 21., 25. 
consilium mutat 35. seqq. 

Thracia Asiatica describitur 
VI. 4. 1. Thraces Asiatici ob- 
sident Arcades VI. 3. 4. 

Thracia VII. 1. 15., Thraces 
I. 1. 9., 3. 4., II. 6. 5., equites 
L 5. 13., peltastae VI. 2. 16. 
Thracum saltatio VI. 1. 5., con- 
vivium VII. 3. 16., vestitus ad- 
versus frigus VII. 4. 4. ὀρεινοί 
vel ὄρειοι Θρᾷκες VII. 4. 11., 
modus fugiendi VII. 4. 17. 

Thracium locus Byzantii VII. 
1. 24. 
Thymbrium urbs Phrygiae 

IL 2. 13. hic est fons Midae. 
Thyni populus Thraciae in 

Europa nocte bellicosissimus 
VII. 2. 22., 32. VII. 4. 2., 14., 18. 

Tibareni populus Asiae liber 
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δα Pontum Euxinum, finitimi 
Chalybibus V. 5. 2., VII. 8. 25. 

Tigris. ex hoc fluvio canales 
ducti sunt in Euphratem I. 7. 
15., IL 4. 13., per pontem 
traiiciunt eum Graeci II. 4. 24., 
denuo attingunt III. 4. 6., fon- 
tes elus praetereunt Graeci IV. 
4. 3. 

Timasio Dardanensis in lo- 
cum Clearchi sufficitur III. 1. 
47., VI. 1. 82., exsul Troadis 
V. 6. 23., cum Clearcho et Der- 
cylida antea militaverat in Asia. 
24., cum Xenophonte est natu 
minimus ducum III, 2. 37., im- 
pedit ne Xenophon urbem con- 
dat in Ponto V. 6. 19., 21, 
postea ipse tale consilium agi- 
tat V. 6. 36., praeest equitibus 
Xenophontis VI. 3. 12., 5. 28., 
VII. 3. 46., habet multa po- 
cula et tapetes Persicos II. 3. 
18., negat se sine Xenophonte 
esse militaturum VIL 5. 10. 

Timesitheus Trapezuntius V. 
4. 9., 4. 

Tiribazus satrapa Armeniae 
occidentalis IV. 4. 4. Phasia- 
norum et Hesperitarum [VII. 8. 
25.], regi carus IV. 4. 4., in- 
ducias facit cum Graecis ibid., 
vult adoriri Graecos IV. 4. 18., 
eius tentorium capiturIV.4. 21. 

Tissaphernes cum Cyro 
ascendit ad Darium 1, 1. 2, 
calumniatur Cyrum apud fra- 
irem 3. Milesiorum alios occi- 
dit, alios expellit 7., aperit regi 
consilium Cyri I. 2. 4., II. 8. 
19., unus ex quatuor Artaxer- 
xis ducibus I. 7. 12., ab eo de- 
fieiunt omnes civitates ad Cy- 
rum I. 1 6., 9. 9., homo impius et 
subdolus II. 5. 39., iactat suam 
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erga Graecos benevolentiam II. 
3. 18., facit foedus cum Grae- 
cis II. 3. 26., amoliri a se studet 
suspicionem insidiarum ll. 5. 
16., dolo capit duces Graeco- 
rum Il. 5. 32., adoritur Grae- 
cos III. 4. 13., decernunt Lace- 
daemonii bellum contra eum 
VII. 6. 1., 7., 8. 24. VII. 1. 28. 

Tolmides Eleus, praeco opti- 
mus II. 2. 20., III. 1.46., V. 2. 18. 

Tralles I. 4. 8. 
Tranipsae gens Thraciae VII. 

9. 82. 
Trapezus urbs Graeca ad 

Pontum Euxinum, Sinopensium 
colonia, in Colchorum regione 
IV. 8. 22., pendebat tributum 
Sinopensibus V. 5. 10. 

Troas V. 6. 23., 24., VII. 8. 7. 
Tyriaeum urbs Phrygia I. £ 

14. 
Ulixes dormiens rediit in pa- 

iriam V. 1. 2. 
Xanthicles Achaeus suffici- 

tur loco Socratis Achaei III. 
1. 47., repetundarum damnatur 
WS T5 VIL; 2:0 

Xenias  Parrhasius Arcas 
ascenderat antea cum Cyro ad 
patrem I. 1, 2., nunc cum quat- 
tuor millibus gravis armaturae 
venit Sardes ad Cyrum I. 2. 3., 
celebrat Lycaea 10., desertus a 
militibus clam aufugit domum 
I. 4. 7. 
Xenophon Atheniensis invi- 

tatus à Proxeno hospite ut Cy- 
rum sequeretur, impellitur à 
Socrate ut Apollinem de hoc 
itinere consulat 111,1. 4., venit 
per Ephesum (VI. 1. 23.) ad 
Cyrum Sardes 8., colloquitur 
cum Cyro in pugna I. 8. 15,, 
respondet Ariaeo II. 5. 41., valde 

17* 
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sollicitus vidit somnium III. 1. 
11., surgit et convocat lochagos 
Proxeni 15. ἃ quibus dux crea- 
tur loco Proxeni 26., 47., abigit 
Apollonidem 30., ostendit du- 
ctbus quid fieri debeat III, 1. 35., 
hortatur milites III. 2. 7., ra- 
tionem itineris proponit 34., 
praeest agmini extremo 37., 
persequitur hostes frustra III. 
8. 8., igitur instituit funditores 
et equites 20., celeritate occu- 
pat montem III. 4. 44., lenis 
erga militem iniquum 47., fallit 
hostes strategemate IV. 2. 9., 
magna cum arte ducit copias 
per montes Carduchorum IV. 
2. 9. seq.: deseritur ab armi- 
gero 21., iterum valde sollici- 
tus somnio spem bonam acci- 
pit IV. 3. 8., strategema eius 
IV. 3. 20., transigit noctem sine 
igne et cibo sub dio IV. 5. 21., 
humaniter tractat vici prae- 
fectum Armenium 28., de quo 
dimisso fit rixa inter Xeno- 
phontem et Chirisophum IV. 
6. 3. eius consilium de hosti- 
bus aggrediendis 10., idem de 
oppugnando castello Taocho- 
rum IV. 7. 4., mutat prudenter 
aciem IV. 8. 10., suadet quo- 
modo tempus recte transigat 
exercitus quamdiu sit Trape- 
zunte V. 1. 5., oppugnat Dri- 
larum castellum V. 2. 8., cum 
Agesilao ex Asia redit V. 3. 6., 
exsul habitat Scillunte 7., ex 
praeda ibi exstruit fanum Dia- 
nae 9., conatur urbem condere 
in Ponto V. 6. 15., defendit se 
ab criminatione ducum V. 7. 
5.,, lustrat exercitum 35., de- 

INDEX NOMINVM. 

fendit se a crimine insolentiae 
et petulantiae V. 8. 2., impe- 
rium exercitus oblatum repu- 
diat VI. 1. 19., consulit Her- 
culem, prositne ei apud exer- 
citum manere VI. 2. 15., auxilio 
proficiscitur Arcadibus obsessis 
VI. 3. 19., adhortatur milites 
ad hostes aggrediendos VI. 5. 
14, sedat tumultum militum 
VI. 6. 8., hortatur milites ut 
Cleandro gratificentur 12., iram 
militum in Byzantios sedat VII. 
1. 22., valedicit exercitui et 
cum Cleandro discedit 40., sed 
iussu Anaxibii redit ad exer- 
citum VII. 2. 8., ei insidiatur 
Aristarchus 14. 16., proficisci- 
tur ad Seuthen 17., refert ad mi- 
lites, velintne stipendia mereri 
apud Seuthen VII. 3. 3., incon- . 
vivio Seuthae donat se et suos 
30., defendit suam innocentiam 
et docet se non esse in culpa 
quod Seuthes stipendium pro- 
missum non solvat VII. 6. 11., 
fortiter respondet Medosadae 
VIL. 7. 4., persuadet tandem 
Seuthae ut stipendium solvat 

- 91., vendit equum, ut viaticum 
habeat VII. 8. 2., capit Asida- 
tem cum multis opibus, hinc 
locupletatus discedit 23. non- 
dum Atheniensium suffragiis 
in exilium missus VII. 7. 57. 

Xerxes victus terra marique 
& Graecis III. 2. 13., post cla- 
dem in Graecia acceptam aedi- 
ficat Celaenarum arcem et re- 
giam I. 2. 9. 

Zapatas amnis II. 5. 1., III. 3. 6. 
Zelarchus curator fori rerum - 

promercalium V. 7. 23. 

1 
1 

1 
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